


• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.



• Implantar redes de Assistência a Saúde Mental, Psicossocial 
do idoso, urgência/Emergência pacientes portadores de Ne-
cessidades Especiais, com adoção de linhas e cuidados de 
protocolo de atendimento;
• Ampliar as ações de Saúde na Área Rural do Município;
• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários aco-
metidos com doenças crônicas de tratamento contínuo em 
outros municípios;
• Ampliar o modelo de Assistência Farmacêutica e de insu-
mos;
• Revitalizar sempre que necessário às unidades de Saúde;
• Fortalecer a Rede de saúde Mental e ampliar atendimento a 
dependentes químicos, com ênfase de enfrentamento da de-
pendência química;
• Promover a atenção integral a Saúde da Mulher, dos idosos, 
e da criança com ênfase nas áreas de população de maior 
vulnerabilidade;
• Reduzir os riscos de agravos a saúde da população por 
meio de promoção e vigilância e Saúde;
• Fortalecer o Programa de atendimento domiciliar a pacien-
tes acamados, e doentes crônicas pela equipe multiprofissio-
nal;
• Instalar um Posto de Coleta para Prestação de Serviços de 
Exames laboratoriais diariamente de Segunda a Sexta Feira;
• Manter a frota da Saúde municipal;
• Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia 
Básica, estendo as comunidades rurais;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das ativida-
des do núcleo de apoio a saúde da família;
• Ampliar os convênios para realização procedimentos cirúr-
gicos eletivos e ambulatoriais;
• Humanização dos serviços de saúde com zelo e respeito ao 
cidadão;
• Capacitar os funcionários para atendimento a população;
Cursos de formação continuada para os funcionários da 

barcos de pesca;
• Ampliação de corte de terra;
• Aquisição de poços dessalinazadores para as áreas contem-
pladas com água (comunidades rurais e assentamentos);
• Criações de feira popular de horta orgânica;
• Ativar o escritório da Emater em Grossos;

Esporte

Incentivo a prática de kitesurf e outras modalidades, nas 
praias de pernambuquinho, Areias Alvas e Alagamar;
Incentivo a outras modalidades Esportivas, Basquete, vôlei;
Escolinha de Futebol para crianças, meninos e meninas;
Montar equipes para disputar  títulos regionais;
Realizar o torneio de verão na praia de pernambuquinho;
Realizar jogos internos nas escolas municipais e estaduais 
nos jogos Estudantis do Rio Grande do Norte JERN´S;
Construção de uma praça de Skate e patins no Bairro Coquei-
ros;
Reforma do Estádio José Nogueira Dantas;
Incentivo a outras modalidades, esportivas ( jiu jitsun, 
taekwondon e outros);
Programar um Calendário de eventos esportivos;
Apoio e parceria ao Projeto cidade saudável,

Saúde

• Melhorar o modelo de atenção a Saúde Básica, com ativida-
des na promoção, prevenção e recuperação em saúde, reali-
zando Programas Especiais para crianças, a mulher o homem 
e a melhor idade; 
• Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e de-
mocratizando o controle Social no território de Saúde do Mu-
nicípio;

Segurança

• Criar Guarda Municipal para Segurança de prédios públicos 
no Município;
• Projeto em Parceria com a Secretaria de Saúde para implan-
tação do serviço do bombeiro civil no Município para auxílio 
nos resgates, quando necessário;
• Convênio com a Delegacia de Polícia de Grossos para dá 
uma maior qualidade para segurança do município;
Implantação dos Sistemas de Monitoramento para garantir 
mais segurança para o município;

Agricultura e Pesca

• Incentivo aos Pescadores que possuem pequenos barcos;
• Cadastramento e regularização dos Profissionais da Pesca e 
capacitação e orientação para melhor qualidade da matéria 
da prima;
• Buscar investimento para implantação da indústria de Pes-
cado;
• Promoção da Indústria e comercialização de artêmia;
• Viabilizar curso nas áreas de agricultura orgânica e pecuária 
para zona rural e urbana;
• Parceria com a UFERSA para apoio técnico aos agricultores;
• Compra de uma máquina para perfurar poços artesanais;
• Adquirir produtos de compra direta agricultura familiar;
• Incentivos e projeto para os apicultores do município;
• Incentivos a projeto para os agricultores do município;
• Incentivo do plantio da horta comunitária orgânica e fruti-
cultura na cidade e zona rural;
• Incentivo e parcerias com as colônias dos Pescadores e Ma-
risqueiras do Município;
• Parceria com o Banco do Nordeste para financiamento de 

escolar), para a realização das aulas de campo; 
• Colaborar com as demandas das Escolas Estaduais do mu-
nicípio;
• Despertar novas estratégias educacionais para a comunida-
de escolar;
• Criar metas atrativas com ensino moderno e inovador no 
âmbito escolar Apoiar e estimular o corpo discente e docen-
te, com uma boa comunicação e integração da comunidade 
escolar; 
• Projetar nas escolas áreas de estudo e lazer;
• Melhorar todas as infraestruturas das escolas e do nosso 
município, em que torne um ambiente saudável e atrativo. 

Cultura

• Implantação de grupos de leitura e teatro da casa na Cultura 
Popular;
• Reativar o museu de resgate do patrimônio de Grossos, na 
casa da Cultura;
• Incentivo para a publicação de livros sobre a história de 
Grossos e de alguns autores Grossenses;
• Reativar os projetos de música com aulas de diversos instru-
mentos musicais, flauta, violão, teclado expandir para as co-
munidades Rurais;
• Apoiar os Blocos Carnavalescos;
• Apoiar as Quadrilhas Juninas;
• Promover festival de quadrilhas;
• Promover Projetos de cultura popular junto com as Escolas;
• Implantar Escola de teatro, Dança, Ballet Infantil;
• Implantação do projeto show na praça com artistas locais;
• Apoio a banda de música municipal;
• Ativação do grupo de chorinho.

• Proporcionar aulas de reforço para alunos com baixo nível 
de aprendizagem;
• Fazer calendário anual de pagamento para funcionários da 
Educação;
• Doação de cestas básicas para os alunos mais carentes, 
visando evitar a evasão escolar;
• Investir e ampliar os cursos no polo Educa Grossos trazendo 
cursos de graduação, técnicos, especialização e mestrado;
• Criar brinquedoteca nas escolas do município;
• Reativar as salas de informática na cidade e zona rural 
• Implantar sala de inclusão digital;
• Trabalhar a educação ambiental, nas escolas municipais, es-
taduais e privadas com realização de oficinas e cursos de for-
mação na área ambiental;
• Revisar o artigo 54 do Plano de cargos carreira e salários do 
magistério, referente aos níveis de qualificação profissional 
dos 
• Docentes elevando de 20% para 40% para nível superior;
• Revisar o plano de referência curricular municipal envolven-
do educação Infantil, o ensino Fundamental e a educação de 
Jovens e adultos;
• Projeto para disseminação de experiência bem sucedida;
• Criar uma coordenação para acompanhar e promover estu-
dos pedagógicos continuados auxiliando o trabalho dos pro-
fessores;
• Criar um projeto de incentivo para os professores que se 
destacarem em sua disciplina;
• Parceria com as Escolas da Rede Estadual de Ensino; 
• Implantar e implementar salas de AEE com recursos huma-
nos especializados e recursos materiais específicos para de-
senvolver o atendimento a contento.( Para todos alunos da 
rede pública de ensino); 
• Aulas de reforço escolar no contraturno estendido a todos 
os alunos da rede pública de ensino do município de Grossos; 
• Disponibilizar ônibus (os que não fazem parte do transporte 

Educação

• Reformulação do plano de cargos e carreiras para os profes-
sores de educação básica;
• Capacitação das equipes pedagógicas;
• Formação continuada para os professores e auxiliares;
Sala de computação de multimídias para as escolas munici-
pais;
• Atendimentos psicológicos para alunos e familiares;
• Contratação de um psicopedagogo para trabalhar os pro-
blemas na aprendizagem;
• Contratação de uma nutricionista para organizar o cardápio 
da merenda escolar;
• Implantação do projeto escolas sem muro com a finalidade 
de aproximar a família da escola, incluindo alunos com as ne-
cessidades especiais;
• Construção de uma biblioteca pública municipal informati-
zada para contemplar todos os alunos do município e ampliar 
a biblioteca do Sagrado Coração de Jesus com livros didáti-
cos e paradidáticos;
• Garantir transporte público escolar para os alunos da zona 
rural, assentamentos e universitários;
• Organizar calendários de visitas frequentes de profissionais 
da Saúde, afim de garantir a qualidade de saúde dos alunos,
(Enfermeiros, Psicólogos, Dentistas e Técnicos de Enferma-
gem);
• Ampliar as instalações escolares para execução de aula de 
dança e um laboratório de ciências;
• Criar espaço adequado para brincadeiras na creche semen-
te do amanhã com uma brinquedoteca;
• Colocar em vigência as licenças concedidas aos funcioná-
rios concursados.
• Doação de fardamentos para famílias que tenham a partir 
de 3 crianças e para creche Municipal;

• Reforma e manutenção dos cemitérios públicos da cidade e 
zona rural;
• Construção do calçamento de Alagamar;
• Ampliação e manutenção dos serviços públicos e Ilumina-
ção em todo município;
• Reforma da escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e 
da sede da secretaria de educação;
• Projeto de saneamento básico da cidade;
• Construção de uma creche para o bairro São José;
• Ampliação da creche semente do amanhã com a constru-
ção de um muro para uma maior segurança das crianças;
• Revitalizar e melhorar o pórtico da entrada de Grossos;
• Construção de abrigos de passageiros nos assentamentos;
• Reforma do mercado do público;
• Reforma e cobertura da quadra de esportes da comunidade 
de Areias Alvas;
• Calçamento da rua Alan Rodrigues Duarte na comunidade 
Areias Alvas;
• Calçamento da rua Rosa Maria da Costa;
• Construção de uma Escola na comunidade de Areias Alvas;
• Reconstrução do calçamento da comunidade de Areias 
Alvas;
• Construção de uma praça na comunidade de Areias Alvas;
• Conclusão do asfalto que liga a RN012 a rodovia Dehon 
Caenga, ligando a costa branca, passando pelas comunida-
des de Areias Alvas, Córrego e Valência;
• Construção de um calçadão da prainha até a comunidade 
de pernambuquinho com ciclovia;
• Construir uma praça do esporte na avenida Terezinha Perei-
ra;

• Construção de uma praça na comunidade de carro quebra-
do e pernambuquinho;
• Recuperação das quadras esportivas, Pernambuquinho, 
Areia Alvas, Valência;
• Construção de um campo de futebol na comunidade de 
Barra;
• Conclusão de um ginásio poliesportivo da comunidade do 
Córrego;
• Reforma da quadra do bairro coqueiros;
• Reforma do ginásio poliesportivo Francisco Caetano;
• Recuperação da prainha e adequação de bares e restauran-
tes da avenida Terezinha Pereira;
• Construir calçamento nas ruas de Pernambuquinho;
• Calçamento da rua principal da Barra até Vila Nova;
• Construção e manutenção dos calçamentos das comunida-
des rurais;
• Criar mecanismo de escoamento das águas pluviais de todo 
perímetro urbano;
• Sinalização de transito em nossa cidade;
Implantar um plano diretor com projetos de viabilidade para 
o município. (ou aperfeiçoar);
• Calçar e abrir acesso das ruas que não foram contempladas, 
(Portelinha, Alto da Serra e Loteamento José Maria Rodri-
gues);
• Manutenção permanente das estradas vicinais;
• Asfalto interligando a comunidade de Areias Alvas até a RN 
Dehon Caenga;
• Construção de acesso às praias de Barra, Pernambuquinho 
e Areias Alvas;
• Construção de matadouro público;
• Construção de um aterro controlado;
• Construir a praça da saudade em frente ao cemitério São 
Sebastião;
• Construção de uma praça no loteamento José Maria Rodri-
gues;

Setor Salineiro

• Estabelecer parcerias e adotar medidas com bom relaciona-
mento com salineiro, moageiros e trabalhadores na atividade 
do sal;
• Criar mecanismos que possam diversificar e produzir ele-
mentos favoráveis aos subprodutos ou derivação do sal (clo-
reto de sódio), utilizando as águas mães; 
• Fazer renascer o projeto de porto franco, com parcerias 
entre: governo do estado, federal e empresários, no setor 
produtivo e região oeste;
• Estudar e pesquisar a viabilidade do projeto “flor do sal” 
que será uma realidade inovadora, a qual já existe, mas preci-
sa ser ampliado; 
• Encaminhar um plano de valorização com a participação 
dos seguimentos de produtores, visando fomentar a econo-
mia do nosso parque salineiro. 

Infra Estrutura Obras e Urbanismo

• Urbanizar a avenida Terezinha Pereira, construir um calça-
dão com uma praça com equipamentos para atividades físi-
cas e uma ciclovia;
• Revitalização das praças com espaço para crianças, incluin-
do oficinas de pinturas e contação de Histórias em parceria 
com a Educação;
• Construção de uma quadra de esporte no bairro boa espe-
rança;
• Reformar a praça e academia de saúde do bairro coqueiros;
• Projeto de melhorias e reforma para pessoa de baixa renda 
zona rural e urbana;
• Projeto de construção de casas populares para pessoas de 
baixa renda zona rural e cidade;

Turismo

• Criação de calendário de eventos temáticos para atrair 
turísticas;
• Construção de uma passarela nos manguezais na comuni-
dade de Barra;
• Capacitar guias turísticas com conhecimento de outras lín-
guas (Bilíngue);
• Reativar o período carnavalesco em Grossos;
• Buscar parcerias para capacitações dos donos de bares e 
restaurantes;
• Manutenção do moinho holandês ponto turístico da nossa 
cidade;
• Divulgar potencialidades turísticas de nossa cidade a nível 
nacional;
• Promover o turismo ecológico e sustentável;
• Construir o museu do sal, próximo ao moinho holandês va-
lorizando nosso turismo;
• Elaboração de rotas turística específica de acordo com os 
atrativos do município;
• Construção de um pórtico na entrada da prainha;
• Organizar a curva da concha com barracas padronizadas, 
com ambiente adequado para festas eventos diversos;
• Apoiar o projeto de skysurf na praia de Pernambuquinho;
Instituir a curva da concha como ponto turístico do município 
com estrutura adequada;
• Criar um portal municipal para divulgar as belezas naturais 
e atrair turistas;
• Capacitações de guias turísticos;
• O turismo é um fator predominante e com forte representa-
tividade, que pode oferecer grandes oportunidades, quando 
estabelecido metas eficaz diante da nossa realidade;
• Uma gestão participativa, consiste em conhecer e despertar 
as fontes que podem serem exploradas em seus mais diver-
sos aspectos econômicos. 

Meio Ambiente

• Criar coleta seletiva de lixo e apoiar associações de recicla-
gens de lixo;
• Incentivar o replantio de plantas nativas em nossa cidade 
como manguezal e coqueiros;
• Incentivar a Educação ambiental em campanhas educativas, 
palestras e oficinas;
• Promover a semana do Meio Ambiente;
• Criar projeto junto com as escolas para incentivar os alunos 
com aulas de Educação Ambiental;
• Projeto para combater o avanço das dunas em parceria com 
a UFERSA;
• Projeto de conservação do cajueiro de Areias Alvas, colo-
cando na rota do Turismo;
• Viabilizar parcerias com associações de catadores de reci-
clagem, com ofertas de cursos, incentivos financeiros;
• Capacitação de catadores para coleta seletiva do lixo;
• Monitoramento e proteção dos manguezais;
• Incentivar o Turismo Ecológico e Sustentável;
• Incentivar a Plantação de hortas comunitárias e plantação 
de frutas na zona rural e urbana e assentamentos;
• Sinalização das dunas da Valência e Areias Alvas;
• Parceria com ACREVI (Associação Comunitária Reciclando 
para Vida) para gerar renda para catadores de lixo;
• Preservar e cuidar da nossa fauna e flora mediante as politi-
cas públicas, procurando sempre melhorar e inovar;
• Criar politicas em defesa dos animais abandonados. E 
adotar medidas de melhoria de urbanização e arboriz.

Ação Social

• Implantação do projeto em convênio com o governo do 
estado (SETHAS), para pessoas de situação de vulnerabilida-
de social;
• Equipar adequadamente e garantir o funcionamento do 
centro de Referência da Assistência Social (CRAS);
Assistência Jurídica Gratuita para as famílias carentes;
Ativar Programa de apoio as gestantes (Palestras, Atividades 
informais);
• Reativar a sala de empreendedor individual contribuindo 
para o desenvolvimento dos empreendedores do município;
Reorganizar o programa de apoio aos idosos com atividades 
educativas, arte e Lazer;
• Ampliação de incentivo financeira aos mais carentes e vul-
neráveis do município;
• Participar de um consórcio municipal para a implantação de 
um CAPS Assistência das famílias dos usuários de drogas e 
família dos usuários de Substâncias psicóticas;
• Cursos de qualificação em parceria com SEBRAE, SENAI, 
para jovens, para inserção no mercado de trabalho;
Incentivo para a implantação de pequenas fábricas no muni-
cípio, aproveitando os nossos produtos;
• Casa de apoio para Idoso;
• Apoio a Criança e Adolescente vítima de violência físicas e 
psicológicas dentro do CREAS;
• Equipar adequadamente os postos do CADUNICO;
• Políticas Públicas para animais de ruas;
• Garantir o transporte para tratamento no CAPS;
• Ampliação e regularização do programa Renda Cidadã;
• Apoias as Associações.

Administração, Planejamento e 
Gestão Financeira

• Fomentar o empreendedorismo no município; 
• Criação de uma ouvidoria pública municipal; 
• Construção da sede da prefeitura municipal;
• Controle de gastos públicos, ampliar os sistemas de planeja-
mentos, controle de gerenciamentos dos processos e proce-
dimentos administrativos e financeiros; com foco na moderni-
zação de gestão Eficiência dos serviços públicos e desburo-
cratização;
• Apoio à promoção de eventos que estimulem a economia 
local;
• Renovação da frota municipal e dos equipamentos;
• Buscar parcerias com empresas para gerar emprego e renda 
no município;
• Elaboração e implantação de Cargos, Carreiras e Salários 
dos servidores do município;
• Garantir o calendário de pagamento dos funcionários públi-
cos municipais;
• Reestruturar o organograma da prefeitura municipal;
• Criar uma Gerência para a juventude atrelada a Secretaria 
de Serviço Social; 
• Isenção de imposto para incentivar as empresas instalar no 
município;
• Planejamento orçamentário trimestralmente ou semestral-
mente 
• Trabalhar com metas e objetivos a serem alcançados de 
forma periódicos. 
• Descentralização e autonomia para cada secretária 
• Fortalecer uma boa relação com poderes governamentais 
(estadual e federal) apresentando projeto com responsabili-
dade. 

Introdução 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Social Liberal (PSL), que 
compõe a coligação O FUTURO É AGORA, apresentam neste 
documento o Plano de Governo com as principais diretrizes e 
propostas da candidata Cinthia Sonale e vice Valdeci Caeta-
no para o município de Grossos no período de 2021-2024. 
Mais do que atender a legislação, este plano apresenta os an-
seios do povo que contribuiu para construção de cada um 
dos pontos elencados. Ouvimos as pessoas nas comunidades 
rurais, nos bairros e também recebemos sugestões em nossas 
redes sociais, onde obtivemos grande participação popular.
E assim pretendemos que seja a implantação de boa parte 
delas, com diálogo, consenso, contando com a colaboração 
de cada grossense que desejar contribuir para o desenvolvi-
mento da cidade. 
Queremos fazer uma administração eficiente, responsável 
com o recurso público e aberta ao diálogo com a população, 
pautada sempre pela ética e comprometimento. 
Vamos envolver todas as áreas da cidade. Nas páginas que se 
seguem contemplamos administração, saúde, educação, 
turismo, infraestrutura, meio ambiente, ação social, econo-
mia, cultura e segurança. 

saúde;
• Construção de um ponto de apoio para os assentamentos 
Costa Branca e meu País;
• Concluir os Postos de Saúde de Barra e Córrego;
• Ampliar os Serviços do NASF (Núcleo de Saúde da Família);
• Programa Específico para idosos com atendimentos com 
consultas e palestras e atividades físicas;
• Reorganizar o Programa de Endemias e reestruturar a Vigi-
lância Sanitária;
• Aquisição de Equipamentos para ativação da Sala de Partos 
do Hospital Flaviana Jacinta;
• Reativar os Serviços de Ultrassonografia, endoscopia e RX 
no município;
• Realizar mutirões de cirurgia eletiva;
• Contratação de Assistente Social e uma Nutricionista para o 
• Hospital Flaviana Jacinta;
• Implantar prontuários unificados informatizados;
• Intensificar as ações preventivas e educativas do outubro 
Rosa, Novembro Azul e demais campanhas;
• Construção de uma UBS no Alto da Serra;
• Ampliar e fortalecer os atendimentos odontológico Munici-
pal;
• Equipar e manter a sala de cirurgia do hospital Flaviana 
jacinta;
• Garantir o Programa de medicamentos controlados
• Garantir o atendimento com Médicos Especialistas para po-
pulação;
• mplantar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde;
Ampliação do Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(PACS) para garantir a cobertura do Programa Saúde na Fa-
mília;
• Ampliação e equipamentos para Sala de Fisioterapia;
• Aquisição de uma Vam para transporte de Pacientes que 
fazem hemodiálise;
• Viabilizar consórcio com demais município da II URSAP, 

para procedimento de exames e cirurgia de alta e média com-
plexidade;
• Ampliação dos Postos de Saúde da Zona Rural;
• Implantação de um laboratório de prótese dentária;
• Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e 
dos serviços do hospital Municipal, garantindo atendimento 
preventivo de saúde a toda população que precisa;
Contratar uma Empresa para destinação do resíduo hospita-
lar;
• Implantação de sala vermelha para instalação de pacientes 
graves;
• Fazer adesão ao Consócio Público do Rio Grande do Norte-
-COPIRN
• Projeto Regula Grossos (informatização da Central de Re-
gulação e implantação de Software “transparência na marca-
ção”);
• Implantar uma Central de Informação em Saúde;
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial;
• Construção de um Centro de Reabilitação 
Aquisição de Transporte Sanitários para os pacientes referen-
ciados para Natal-RN e Fortaleza-CE;
• Fila Zero já! Chamada pública para contratação de presta-
dores para zerar a fila de consultas e exames especializados 
(data da 1ª fase 23 de fevereiro de 2021);
• Aquisição de Unidades Móveis Clínicas e Odontológicas 
para Zona Rural
• Programa Plantando com Saúde (Equipe Multidisciplinar/ 
Saúde Rural);
• Construção de Polos de Academias da Saúde;
• Projeto SUSDance (adolescente e jovens);
• Programa de Promoção a Saúde com Alimentação Saudável 
e Práticas de Atividade Física (Projeto Cê Gente Fina)
Implantar as Práticas Integrativas e Complementares Shanta-
la e Ofurô com bebês;
• Projeto Cultivando Saúde (Farmácia Viva);

• Medicamento já! Entrega de remédios aos portadores de 
doenças crônicas no domicílio, na cidade e zona rural;
Campanhas educativas de combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti e demais arboviroses; 
• Implantar Atendimento do SAMU 192 (construção de base 
descentralizada);
• Implantar a Farmácia Popular da Prefeitura;
• Programa Qualifica APS Grossos;
• Programa Odontologia Domiciliar;
• Adquirir ambulância Semi-UTI;
• Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;

• Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes 
de saúde e agentes de endemias;
• Programa de capacitação continua para profissionais atuan-
tes na saúde visando à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e cânceres comuns; 
• Adquiri veículo para Unidade básica de saúde;
• Adquiri veículo para Vigilância Sanitária;
• Criação do PADI (Programa de Atendimento domiciliar ao 
Idoso);
• Promoção de Campanhas itinerantes, em todos os povoa-
dos voltados a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecoló-
gicos e urológicos;
• Estabelecer metas de melhoramento com planejamentos, 
estudos e estratégias em cada setor da área de saúde; 
• Criar um consórcio de saúde com estabelecimentos de cri-
térios e normativas entre Grossos e Tibau; 
• Modernizar e restaurar as instalações incluindo equipamen-
to de melhor precisão para servir a população.


