


O NOVO
CHEGOU EM
NATAL

NATAL 4.0 - 

UM TRAMPOLIM PARA O
SÉCULO XXI

Rampa, 1942: Imagem de Hart Preston para a Revista Time Life, mostra o intenso fluxo de estrangeiros durante a segunda guerra.

UMA CIDADE PARA TODOS





Mensagem ao Povo Natalense

Há aproximadamente 11 anos cheguei em Natal para trabalhar
exercendo minha profissão de advogado. Por visitas pontuais, eu sabia
que Natal era uma cidade  bonita, com sua história concebida na
liberdade e modernidade, boa qualidade de vida, segura e de um
futuro próspero. Cheguei para que aqui eu encontrasse um paraíso que
pudesse realizar os meus sonhos.

Sim, vários dos meus sonhos pessoais foram conquistados. Destaco a
honra pelo título de cidadão natalense por notórios serviços prestados
ao nosso povo, o reconhecimento da advocacia potiguar que me deu a
honra de ocupar o cargo de Conselheiro Federal no presente mandato,
o sucesso da banca de advocacia da qual sou sócio e, acima de tudo, a
geração de oportunidades para um infindável número de pessoas em
Natal e em todo o nosso Rio Grande do Norte.

Entretanto, diariamente em minhas atividade físicas, principalmente na
prática do remo, sempre me deparei com o aumento da pobreza vista
nas margem do Rio Potengi, ao mesmo tempo que acompanhava nos
noticiários a degradação moral da política obscurantista local, com
inúmeros escândalos de corrupção e, principalmente, com o abandono
dos serviços básicos essenciais geridos pelos governantes sub
mundistas que se revezam ao longo de décadas na nossa cidade.

Essa “má política” liderada por velhos políticos, que se comportam como
se donos fossem da nossa terra, conseguiram colapsar todos os serviços
básicos essenciais prioritários, como a saúde, educação e segurança.
Além de tudo, temos um ambiente hostil para trabalhadores e
empreendedores.

Esses relevantes fatos corriqueiros e indignantes, junto a minha visão
política e empresarial e como outros trágicos acontecimentos em minha
vida pessoal, me incentivaram para ingressar nessa grande mudança que
ocorre no  nosso país no presente momento. Para alguns pode ser
considerada uma batalha de natureza ética e moral, porém é, ainda,
democrática, apesar de que ainda nos deparamos com a degradação
dos nossos direitos e das nossas instituições. Essa grande mudança – e
eu tenho a consciência absoluta disso – não ocorrerá em curto prazo. A
eleição municipal de 2020, aqui em Natal, é apenas o marco inicial da
queda do sistema que aí está, para implantarmos as bases estruturantes
e liberalizantes de um projeto de nação sustentável e digna.
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Cumpre-nos, como cidadãos de bem
- pais de famílias, trabalhadores e
empreendedores -, nos reunirmos
em um levante, certamente
sacrificante dos nosso anseios triviais,
mas movidos pela indignação,
propósitos e valores. Esses nos
motivam a enfrentar todos que são
desprovidos ou desviados das suas
finalidades republicanas, de servir o
indivíduo. Enfrentaremos pessoas e
instituições que comandam, de
forma perversa, a máquina estatal. 

Eis-nos que estamos sim, em um
grande campo de batalha, entre
pólos extremistas que tentam nos
empurrar para uma espécie de vale
dos “espíritos mornos”, que limita, de
certa forma, o ingresso de boas
pessoas na política.

Eis-nos que estamos nós ladeados
entre pessoas comuns, corajosas e
de ficha limpa, regidas por um
partido formado por pessoas que não
exerciam cargos políticos, para
dedicar uma parte importante da
nossa missão de vida, ao derradeiro
repouso da dignidade de
sobrevivência das nossas gerações
vindouras.

Minha vida me forjou para essa
missão, que nada mais é do que a
minha obrigação à causa pela qual
aqui não concluirei minha vida em
vão, mas pelo bem que quero aos
meus filhos e as nossas futuras
gerações, que receberão a graça do
despertar da liberdade e a união em
prol da dignidade.

Que os nossos filhos e netos sejam
cônscios de um futuro auspicioso,
pois as grandes mudanças do Brasil
também iniciarão aqui, na nossa
cidade, em Natal!

"Liberdade e
responsabilidade
são inseparáveis."

- F.A, HAYEK
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O presente Plano de Governo para as
eleições municipais de Natal não será
escrito como um compêndio de citações
rebuscadas ou com apresentações
repetitivas de estudos que motivam a
mudança que queremos, que são milhares.
Aqui, apresentaremos de forma mais
objetiva possível, um breve diagnóstico,
propostas e valores de fácil entendimento
para todos os cidadãos, e que vão nortear a
nossa missão política em Natal nos
períodos de  2021 a 2024. Sendo assim,
todas as ideias contidas nesse plano são
engrenagens para o funcionamento da
máquina Estatal, uma vez que não podem
ser dissociadas para o desenvolvimento da
mesma.

Agora em 2020, na mesma eleição para o
executivo municipal (Prefeito), serão
eleitos Vereadores que, na realidade atual
de Natal, pouco fazem como legisladores
ou fiscalizadores da prefeitura, papel típico
de desses servidores. Em verdade, a
administração da grande quantidade de
privilégios suprime - para dizer o mínimo - o
“tempo e o interesse” que tais
parlamentares municipais possuiriam para
fiscalizar os atos da prefeitura e propor
soluções que interessem ao povo: saúde,
educação e segurança.

Como consequência dos desgovernos
passados e de gestores desalinhados
com legítimos interesses republicanos,
temos uma realidade desalentadora.
Natal, ainda em 2019, fechou o ano com
saldo negativo de 1.904 (um mil
novecentos e quatro) postos celetistas
de trabalho. Ainda nesse ano de 2020, a
situação é muito preocupante, com
projeções girando em torno de 30.000
(trinta mil) desempregos e 12.000 (doze
mil) empresas fechadas. Em 2021,
teremos uma realidade muito
desafiadora, que só poderá ser
superada com profissionais de
excelência perante a administração
pública.

Apresentação

A Educação Pública é uma
calamidade e atualmente ocupamos a
posição 4.833 (quatro mil oitocentos e
trinta e três) num conjunto de 5.570
(cinco mil quinhentos e setenta)
municípios, segundo dados do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). Até a nível estadual,
Natal tem uma péssima performance,
ocupando a posição 86 (oitenta e seis)
dentre 167 (cento e sessenta e sete)
cidades potiguares.
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As contas públicas da mesma forma são
preocupantes e, como já dito, iremos
necessitar de muita competência para
gerir crise fiscal e fazer Natal florescer
novamente. O problema financeiro que
temos - e teremos de forma muito mais
acentuada em 2021 - foi originado pelas
dívidas que estão rolando de ano para
ano. Em 2019, Natal só não fechou no
vermelho por causa de uma conta alheia
que, sobe a nossa perspectiva, “maquiou”
o equilíbrio fiscal do município: a conta
de desincorporação de passivos de 2019
(que aumenta a variação patrimonial) foi
de R$214.743.631,73 (duzentos e
quatorze milhões setecentos e quarenta
e três mil seiscentos e trinta e um reais e
setenta e três centavos). 

É fato, não temos o retorno
proporcional referente aos tributos
pagos por todos os natalenses. A
sanha dos governantes por criação de
cargos e instituições inúteis elevam a
dívida pública municipal, justificando-
as contabilmente com o
“superdimensionamento” do
orçamento, decorrente do aumento da
carga tributária que já era
elevadíssima, especialmente ISSQN
(Impostos sobre Serviços de Qualquer
Natureza) e IPTU (Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana). Por esses motivos, ainda que
estejamos sob a égide de uma Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que vemos
sempre é aumento incessante dos
privilégios acompanhados de
burocracias para justificar a existência
de cargos comissionados
desnecessários.

Outra consequência, é que as contas
públicas colapsadas e mal geridas
não deixam brechas para melhorias na
cidade com investimentos em curto
prazo.

Esse pensamento retrógrado da
classe política condenou o cidadão a
se acostumar com uma gestão
“obscurantista” que o distancia do
debate e do “sentimento de
pertencimento social”. Natal é a
capital com pior transparência das
contas públicas, segundo uma
divulgação realizada pela
Controladoria Geral da União (CGU).
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O executivo atual despejou cifras
absurdas com artistas de fora do RN, com
raras exceções locais, que foram em sua
maioria precariamente remuneradas. Sim,
já em 2019 e no início de 2020, havia uma
grave crise econômica e fiscal, mas a
soberba administrativa continuou
insistindo na “política do pão e circo”.

Na Saúde, com a pandemia global do
COVID-19, o caos foi generalizado e a
gestão municipal não utilizou os recursos
disponíveis com eficácia, demonstrando
que o sistema de saúde pública já estava
em colapso fazia muito tempo. As
prioridades dos velhos governantes da
cidade certamente não eram os serviços
básicos essenciais, os quais, diga-se de
passagem, foram preteridos em 2019 por
excesso de gastos com despesas
secundárias como, por exemplo,
iluminação natalina, festas no final de ano
e o carnaval de 2020.

O valor dessa conta em 2019 se
sobressaiu ao valor registrado em 2018,
de apenas R$43.742.833,49 (quarenta e
três milhões setecentos e quarenta e
dois mil oitocentos e trinta e três reais e
quarenta e nove centavos).



A atual prefeitura do Natal possui estrutura soberba. Para citar exemplos, existem
5 (cinco) assessorias “especiais” e 6 (seis) assistentes de gabinete somente para
o prefeito. 

Temos uma empresa pública responsável pela coleta e tratamento do lixo –
URBANA - que além de não prestar satisfatoriamente os serviços que lhe são
pagos conforme amplamente divulgado na imprensa, tal empresa é
constantemente envolvida em escândalos de potenciais mal feitos e atos de
corrupção.
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O gabinete do vice-prefeito,
aparentemente, apresenta
uma estrutura duplicada com
a do prefeito. Ambos
gabinetes têm um
“departamento de articulação
com conselhos municipais”.
Dentre secretarias e órgãos
apêndices ao executivo são
25 (vinte e cinco) estruturas
que, de certa forma, estão
sob a batuta do poder
executivo municipal
(prefeitura), muitas vezes
tratando de assuntos
correlatos, o que
inevitavelmente torna a
administração letargia,
burocrática e cara.

Já abordamos de forma sutil o “modus
operandi” da prefeitura 2019, para que
as contas públicas fechassem - e é
importante ficarmos alertas - com mais
um agravante: os gastos com a
Previdência dos Servidores
municipais subiram em torno 56%
(cinquenta e seis por cento) entre 2016
e 2019, enquanto a arrecadação dessa
conta subiu apenas 7% (sete por
cento). A folha de ativos subiu mais de
64% (sessenta e quatro por cento) no
período e, com a pandemia, a situação
está fora do controle. A projeção fiscal
do município, como já repetidamente
mencionada, é deficitária.



Esse é apenas um breve resumo de uma realidade institucional que será
refundada com os padrões mais modernos de gestão e administração, que
possui conceitos universais, respeitando-se, entretanto, os limites legais de
obrigação do servidor público.

Certamente, o nosso primeiro objetivo institucional será modificação na
estrutura básica do executivo, que passará a contar com até 08 (oito) secretarias.
Reduziremos significativamente os gastos pela prefeitura com burocracias e
serviços não essenciais, para que, com a imediata economia de recursos do
cidadão, possamos privilegiar a vida do indivíduo, melhorando e simplificando o
acesso aos serviços que são verdadeiramente úteis: saúde, educação e
segurança.

Modernização da Administração Pública,
Desburocratização e Simplificação da Máquina
Estatal

O ano de 2020 transformou a vida
das pessoas e das empresas e,
assim, deverá ser com a
administração pública. Não existe
outro caminho, modernizar é o
primeiro passo para tornar perene a
administração da cidade que está
estagnada e ultrapassada.

Como mencionado anteriormente, o
organograma administrativo da
prefeitura possui cargos e entidades
desnecessários que serão
modernizados e/ou seus serviços
serão incorporadas em outras
secretarias, como engrenagens que
devem atuar de forma conectada,
célere, simples, desburocratizada e
serviente ao cidadão natalense.

A tecnologia, com utilização de
“govetechs” (tecnologias
governamentais) já testadas e
performadas em várias cidades do
mundo, estão disponíveis para
implantação, e assim será feito, sem
procrastinação.

Anteciparemos o futuro em Natal, pois
entendemos que não há outra solução
viável. Para superar essa crise, teremos
que adaptar a administração às novas
demandas sociais. Natal entrará na rota
da indústria 4.0, que gera milhões de
empregos em todo o mundo, portanto,
estruturas físicas com infindáveis imóveis
alugados para comportar a pesada
máquina burocrática atual serão
definitivamente modificadas, por serem
obsoletas, desnecessárias e
desprovidas dos propósitos
republicanos, que como repetidamente
mencionamos, é o de servir o cidadão.
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Utilizaremos amplamente modelos
como “home office” (escritório em
casa) para boa parte dos servidores
públicos, inclusive Secretários do
Município, Vice-Prefeito e Prefeito,
que também terão a opção trabalhar
em “coworkings” (escritórios
compartilhados).

"As pessoas não
sabem o que
querem até
mostrarmos a
elas."

Na tabela abaixo, constam as secretarias “incorporadas” pelas respectivas
secretarias “incorporadoras”.

- Steve Jobs

Como será feito?

Serão incorporados/fundidos e/ou virtualizados órgãos públicos para melhor
servir a população. A Prefeitura Municipal Natalense terá 08 (oito) estruturas,
incluindo-se aí o Gabinete do Prefeito. Com exceção das 08 (oito) entidades que
permanecerão, as demais perderão "status" de secretarias e passarão a fazer
parte do Centro Integrado de Serviços ao Cidadão, quem em boa parte será
implantado por meio da multiplataforma tecnológica denominada “Cidadão
Interativo”. O poder executivo será estruturado da seguinte forma:
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ü     Secretaria Municipal de Relações Institucionais e
Governança Solidária - SERIG

INCORPORADO

ü     Ouvidoria Geral do Município - OGM
INCORPORADO

ü     Controladoria Geral do Município
INCORPORADO

GABINETE DO PREFEITO



ü     Companhia de Serviços Urbanos de Natal -
URBANA – SERÁ PRIVATIZADA

ü     Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas,
Logística e Modernização Organizacional - SEGELM

VICE-PREFEITURA INCORPORADA COM
A SECRETARIA DE DESESTATIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MODERNIZAÇÃO

ü     Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana -
SEMOB

ü     Secretaria Municipal de Obras Públicas e
Infraestrutura - SEMOPI

ü     Secretaria Municipal de Habitação, Regularização
Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE

ü     Secretaria Municipal de Serviços Urbanos -
SEMSUR
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ü     Agência Reguladora de Serviços de Saneamento
Básico do Município do Natal -ARSBAN

ü     Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência
Social - SEMTAS

ü     Instituto Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON/NATAL

ü     Secretaria municipal de Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

ü     Secretaria Municipal de e Tributação -
SEMUT –INCORPORADA

ü     Instituto de Previdência dos Servidores do Município
do Natal - NATALPREV

INCORPORADO

ü     Secretaria Municipal de Planejamento, e
Informação Tecnológica – SEMPLA
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ü  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
– SMDE - 

INCORPORADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

ü     Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e
do Lazer - SECOPA

INCORPORADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ü  Empresa de Fomento e Segurança Alimentar e
Nutricional - ALIMENTAR – INCORPORADO

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
SOCIAL

ü  Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE
– Se chamará de Centro Cultural da Arte Natalense e

Potiguar.
ü  INCORPORADO
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Plataforma "Cidadão Interativo"

Esse será o início para que tenhamos uma
cidade realmente inteligente, com
tecnologias que sirvam ao cidadão. Por
meio da plataforma “Cidadão Interativo”, o
cidadão poderá interagir com a prefeitura
solicitando serviços, retirando suas
certidões, alvarás, documentos,
acompanhar processos administrativos,
fiscalizar com transparência o gasto do
orçamento público, o andamento das
obras, realizar denúncias e, como óbvio,
pagar seus impostos. Será uma
ferramenta solucionadora e facilitadora
que poderá fazer parte do cotidiano no
cidadão natalense.

Essa “govetech” funcionará como uma
multiplataforma também para as
entidades governamentais e para o
servidor público, que poderá, por exemplo,
via número de sua matrícula ou
documentos que o valham, ter acesso a
holerites, contracheque, consulta de
processos administrativos, inclusive os
disciplinares, digitalizar todos os processos
administrativos possíveis da gestão
municipal, bem como demais mecanismos
de fiscalização e controle, análise de
performance, prazos, indicadores de
eficiência da gestão do órgão e do seu
próprio trabalho, que será bonificado por
critérios objetivos nos casos permitidos em
Lei.
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Como já dito, o mundo mudou e infelizmente empobreceu. Dentre as variadas
alternativas de espaços compartilhados que surgem, Natal criará, preferencialmente
em áreas históricas e no formato de PPP’s - que deverão ser revitalizadas para
privilegiar a nossa história, os “Coworking's Do Cidadão”. Com isso, todas as
secretarias funcionarão (com exceção das secretarias de Segurança, Saúde e os
demais serviços/entes que serão incorporados pelo Gabinete da Prefeitura) em
prédios próprios da prefeitura inutilizados ou abandonados, os quais serão também
revitalizados.

Redução da Estrutura Administrativa e
Funcionamento em "coworkings" e "home office"

Os “Coworking's Do Cidadão” terão, inicialmente, 02 (dois) modelos e estilos
diferentes (que poderão ser modificados durante a execução e planejamento do
projeto):

EA - Escritório Aberto

Onde o cidadão, mediante pré-agendamento pela plataforma “Cidadão Interativo”,
usará a estrutura para trabalhar ou estudar. Nesses, o padrão do espaço será
preferencialmente conjugado com bibliotecas e outros locais de estímulo cultural,
como o “Museu do Futuro de Natal”, que poderão ser replicados nas 04 (quatro)
zonas da cidade;
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Este tipo de oportunidade que daremos ao cidadão motivará os nossos
novos empreendedores, a compartilhar novas experiências, espaços,
ideias e inovações, nos empurrando para um futuro que será antecipado.
Além disso, irá desmistificar a visão do cidadão em relação ao
funcionalismo público, que passará a exercer diariamente seus serviços
ao lado do seu patrão, o povo.

Natal voltará - assim como na segunda guerra - a promover conexões,
expandir fronteiras, ditar tendência, se inserir num modelo de gestão
moderna, economicamente sustentável e em proveito da sociedade.

A criação do sistema "coworkings" acarretará em economia perene
direta, pois não será mais necessário o abundante uso de prédios
alugados pela Prefeitura da Cidade do Natal.

Dentre diversos outros privilégios que serão extintos, antecipamo-nos em
divulgar que venderemos todos os veículos do município, com exceção
das viaturas da guarda municipal (projeto que está dentro do plano de
desestatização), rescindiremos os contratos de aluguéis de carros
particulares, e substituiremos toda a frota de veículos oficiais por
transporte por aplicativo.

HS - Hubs de Start Up

Serão espaços que funcionarão como aceleradoras ou incubadoras de
inovações. Com isso, os cidadão - inclusive crianças - poderão participar
ativamente nos projetos existentes e inovadores, que comportará uma
escola modelo, com foco em inovação para jovens selecionados
mediante concurso.

A imagem acima é do Gabinete da Vereadora do Novo em São Paulo, Janaína Lima.
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Transporte, Mobilidade Urbana e Logística

O problema cotidiano de logística e transporte em Natal está se
tornando um caos. Nossas propostas seguem abaixo:

Em relação ao transporte de passageiros, realizaremos
uma nova licitação de transporte público para renovar a
logística da cidade - em sua maioria feita por ônibus,
incluindo integração e novas linhas dinâmicas. Com isso, o
ônibus poderá pegar mais de uma rota, mediante
disponibilidade apontada pela plataforma “Cidadão
Interativo”, desde que não concorra com outra via objeto
de cessão, bem como permitiremos a utilização pela
concessionária o uso de veículos menores em horários de
baixa demanda.

Caso não tenhamos êxito: licitaremos o serviço de
transporte público por empresas de aplicativos, a exemplo
do UBER BUS, dentre outras existentes no mercado.

Realizar operação de recapeamentos de asfalto e obras
de infraestrutura similares, por parte da Prefeitura
exclusivamente no período noturno, a fim de evitar
transtornos, acidentes e engarrafamentos no trânsito em
horários de pico, excetuando-se os casos justificados ou
urgente que possam colocar em risco a vida, a propriedade
privada, patrimônio cultural ou natural da cidade em risco.

Ainda em termos da estrutura das vias públicas, iniciaremos
a experiência da implementação do “asfalto de alta
tecnologia” nos principais pontos de alagamento da
cidade, que foi desenvolvido para possuir dez vezes mais a
capacidade absorção da água da chuva em relação ao
asfalto comum.
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Na mesma toada da construção dos bicicletários, ciclofaixas e
ciclorrotas, iniciaremos a padronização das calçadas, tornando a
cidade mais acessível e inclusiva para as pessoas com mobilidade
reduzida e demais pessoas portadoras de necessidades especiais.
Essas contarão também com a plataforma "Cidadão Interativo"
adaptada para as pessoas nestas situações, promovendo políticas
de mobilidade urbana que permitam aos mesmos circularem e
acessarem os serviços básicos do município, exercendo seu direito
de ir e vir, ainda que com limitações físicas.

Priorizaremos a construção de bicicletários, ciclovias, ciclofaixas e
ciclorrotas, bem como estimularemos os transportes alternativos,
objetivando conectar toda a cidade, reduzindo o trânsito e se
adequando aos conceitos uma cidade inteligente e verde.

Realizaremos a concessão pública das paradas de ônibus da
cidade, para que possam ser adotadas pelo setor privado, que
poderá firmar suas propagandas para, em contrapartida, realizar as
melhorias nas respectivas paradas veiculares de coletivos.

Adoção de melhorias na sinalização e iluminação, iniciando nos
pontos mais críticos e utilizados por usuários de modais autônomos,
como por exemplo: bicicletas e patinetes elétricos.
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Realizaremos um amplo projeto de regularização fundiária e
modificaremos Plano Diretor, substituindo as AEIS – Áreas
Especiais de Interesse Social - por ZEUS  - Zonas de
Empreendedorismo Urbano e Social - com o objetivo de atrair
para os moradores locais a valorização dos seus imóveis,
investimentos, modernização da região, bem como a permissa
para que sejam criados novos empreendimentos como prédios
residenciais, comerciais e demais construções similares. Além
disso, lançaremos projetos de Lei para modificar o Plano Diretor
ainda em 2021

Realizaremos licitação para criação de novos modais de
transporte público, a saber: 1. VLT – Veículos Leves Sobre Trilhos
ligando os pontos extremos da cidade como o bairro de “Lagoa
Azul/Ponta Negra” e, 2. O transporte fluvial no Rio Potengi, tanto
para estimular o turismo, quanto para desafogar o trânsito, ligando,
por meio das rotas fluviais as regiões Norte, Leste e Oeste.

Modernização Urbana, Meio Ambiente e Turismo,
Desenvolvimento e Atração de Investimentos para
Natal
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Natal era conhecida por ser uma
cidade bonita, segura, arejada,
moderna e limpa, daí a fama da
sua matriz econômica do
turismo ter se tornado uma das
mais conhecidas do país.
Entretanto, essa não é a
realidade que temos hoje, por
isso, vamos criar projetos
urbanísticas indissociáveis do
tema turismo, urbanismo e meio
ambiente, assim como vários
outros projetos estão
entrelaçados entre si.
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Revitalizaremos os bairros históricos da cidade, bem como as
orlas de rio e mar, por meio de PPP’s que concederão ao
empreendedor o direito de exploração turística da região que,
em contrapartida, fornecerá para o cidadão natalense a
estruturação das praças e orlas, cujo o ordenamento é de
responsabilidade da Prefeitura.

Inserção da cidade no mercado mundial de investimentos,
inclusive para o turismo, com ampla participação em feiras de
negócios internacionais, a fim de buscar investidores para o
mercado local e implementar uma política arrojada de
divulgação junto aos principais países e regiões do mundo,
atividade que será gerida, prioritariamente, pela nova Secretaria
de  Desenvolvimento e Atração de Investimento.

Proposição da Lei Municipal da Liberdade Econômica com o
objetivo de estimular, promover, proteger e garantir um
ambiente favorável ao empreendedorismo e a livre iniciativa
em Natal.

Impedir através da Lei de Liberdade Econômica a exigência de
especificações técnicas desnecessárias para a atividade
empreendedora, desburocratizando a atividade econômica na
cidade.

Redução da Carga Tributária mediante reestruturação da
dívida ativa.

Proposição de modificação do Plano Diretor, para que, em 10
(dez) anos – prazo estabelecido no Estatuto das Cidades – Natal
seja dotada de iluminação pública com tecnologia inteligente,
tornando-se assim, mais segura, econômica, sustentável e
brilhante.
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A primeira proposta será a valorização da carreira da Guarda
Municipal, com a proposição de carreira única para guarda
municipal, com perícia e corregedoria independentes.

Investimento em tecnologia para defesa meio ambiente
cultural e natural da cidade, para que, através da plataforma
digital "Cidadão Interativo", o indivíduo envie notificações sobre
prevenção de desastres, acidentes, bem como pedido de
socorro para a equipe da defesa civil e/ou guarda municipal.

Utilização multifinalitária de drones, a fim de reforçar a
segurança pública, a fiscalização do patrimônio público, do
meio ambiente, trânsito, melhorando a educação (fornecendo
imagens para uso acadêmico), urbanismo, fiscalização dos
serviços, água, esgoto e, ainda, estímulo ao turismo com a
disponibilidade de imagens estratégicas da beleza natalense,
em tempo real pela internet, ficando proibido - como já é
constitucionalmente - o uso abusivo dos equipamentos por
autoridades públicas, a exemplo de invasão de privacidade ou
controle do poder público nocivo a liberdade individual e
coletiva.

Fortalecimento da rede de vizinhos.

Renovação do arsenal da Guarda Municipal.

Criar políticas educativas que se adequem ao conceito de
“Gentileza Urbana” promovendo, por exemplo a eficácia da Lei
Municipal 5.915/09 de adoção de praças, canteiros, jardins
parques e logradouros públicos.

Segurança Pública
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Educação

Focar na educação em tempo
integral.

Expansão do acesso ao ensino
infantil e creches.

Concessão de escolas públicas
para a iniciativa privada e início
dos testes no programa de
bolsas em escolas particulares
para alunos do ensino público.

Promoção da saúde mental e
física do estudante,
incentivando a prática de
atividade física e artística.

Gestão profissional e
independente na direção das
escolas (instruindo pré-
requisitos para ocupar cargo de
direção nas escolas).

Incremente intensivo de aulas
complementares por educação
à distância
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Focar a gestão da educação do ensino básico na proficiência do
ensino, e não apenas no investimento financeiro e orçamentário e no
quadro de professores e de pessoal, estimulando a prática do uso do
método pedagógico do professor Carlos Nadalim, conhecido como
"Método de Alfabetização Clássica", e não apenas o método
“socioconstrutivista”.

Inclusão na grade curricular, das disciplinas: 1. “Empreendedorismo e
Inovação” e 2. Educação Financeira.

Forneceremos qualificação e treinamento permanente para todos
os professores da rede de ensino básico e desenvolveremos um
plano de bonificação para os professores, com base em critérios
meritocráticos.

Saúde

Redução da fila do SUS por meio de parcerias firmadas com hospitais
privados em tempo ocioso.

Controle de estoque e distribuição de medicamentos para os postos
de saúde, hospitais e as UPA's do município, por meio de softwares
apropriados, visando diminuir o desperdício ou furto de
medicamentos.

Realizar o sistema de identificação do cidadão como paciente,
através do Sistema de Identificação Única pelo aplicativo “Cidadão
Interativo"  para facilitar a marcação de consulta e o atendimento
médico, a fim de que sejam realizados sem necessidade de filas ou
burocracias.
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Minas Gerais Adotou a Plataforma “Saúde Digital” durante a
pandemia do COVID-19

Privatização das farmácias hospitalares.

Ampliação das unidades de referência à saúde do idoso,
também com a possibilidade de agendamento de consultas por
aplicativo.

Uso intensivo de telemedicina nos casos em que assim, sem
prejuízo na atividade da mesma para o médico e paciente.

Criação das UPA's Móvies.
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“Quando você perceber que, para produzir, precisa
obter a autorização de quem não produz nada; quando
comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não
com bens, mas com favores; quando perceber que
muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais
que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem
deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é
recompensada, e a honestidade se converte em auto
sacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que
sua sociedade está condenada” – Ayn Rand.
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