


PLANO DE
GOVERNO



APRESENTAÇÃO 

Durante o mandato constitucional a qual participei como prefeita da cidade de Macaíba, 

mobilizamos a sociedade tanto urbana como rural, em uma gestão participativa. Os anseios 

da população foram ouvidos através de reuniões, colocando na agenda administrativa, 

elaborando projetos e executando sempre que possível as obras fundamentais para o 

desenvolvimento do município, tendo a certeza de dever cumprido. 

Sabendo que há muito por fazer e que sempre haverá, este programa de governo é uma 

carta de compromisso com o povo de Macaíba, apresentando o que se deseja e planeja 

para os próximos quatro anos. 

O resultado de uma intensa análise e debate com os cidadãos macaibenses, mostram 

graves problemas vivenciados hoje na cidade. Tais como: 

1. FAlTA dE SEGuRANÇA;

2. CRiSE NA SAúdE;

3. EduCAÇÃO dEFASAdA, Em quE A POPulAÇÃO NÃO CONTA 

 COm um TRANSPORTE COlETiVO diGNO;

4. dESCOmPROmiSSO COm A limPEzA dAS RuAS;

5. FAlTA dE SANEAmENTO BáSiCO; 

6. TRANSPORTE PúBliCO dEFASAdO;

7. dESCASO COm A FEiRA liVRE;

8. CRESCimENTO NO íNdiCE dE dESEmPREGO; 

9. FAlTA dE quAliFiCAÇÃO dE mÃO dE OBRA.        

 



Propõe-se uma nova gestão que governe com transparência democrática e respeito ao 

cidadão, tendo como prioridade minimizar e resolver os problemas da cidade como um 

todo, desde o mais simples e cotidiano. 

É preciso economizar gastos desnecessários, combatendo o desperdício e má aplicação de 

recursos, para aplicá-los em prioridades reais que façam parte dos anseios da população. 

Isso é administrar de forma consciente.

Um conjunto de propostas foi minuciosamente pensado e desenvolvido em consonância 

com o povo de Macaíba, a fim de avançar nos próximos quatro anos como uma cidade mais 

confortável, segura e acolhedora para os seus munícipes. Espera-se que estas conquistas 

nos motivem a enfrentar e solucionar os desafios, melhorando os serviços de saúde, 

garantindo uma educação de qualidade, mais esporte e lazer, desenvolvimento social 

e econômico, sempre com a inclusão das comunidades mais carentes como prioridade.



1. CulTuRA

2. dESENVOlVimENTO ECONÔmiCO

3. dESENVOlVimENTO RuRAl E AGRiCulTuRA FAmiliAR

4. dESENVOlVimENTO SOCiAl

5. EduCAÇÃO

6. ESPORTE E lAzER

7. GERAÇÃO dE EmPREGO E RENdA

8. GESTÃO PúBliCA

9. iNFRAESTRuTuRA E TRÂNSiTO 

10. mEiO AmBiENTE

11. SAúdE

12. SEGuRANÇA 

AS PROPOSTAS 
ESTÃO 
dEFiNidAS 
NOS SEGuiNTES 
EixOS dE 
TRABAlhO:



CULTURA



1.CulTuRA

A) Criar a “Agenda Cultural”, um calendário anual de eventos da cidade de Macaíba.

B) Apoio nas feiras de artesanato.

C) Fomentar apresentações culturais no “Ferreiro Torto” e implantar um programa de  

 visitações das escolas do município ao mesmo.

D) Promover o aniversário da cidade.

E) Incentivar a produção de espetáculos de teatro, dança, música e literatura com  

 grupos locais.

F) Projeto e execução de um TEATRO MUNICIPAL, que abrigue também escolas de  

 Artes, Dança, Música e Literatura.

G) Fortalecer a Banda Municipal e o Coral.

H) Criar o programa Arte na Escola: Teatro, Dança e Musica

I) Criar o museu Augusto Severo com apoio da FAB.

J) Programa de arte e cultura itinerante realizando as atividades nos bairros.



DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO



2. dESENVOlVimENTO ECONÔmiCO

A) Atrair novos investimentos, por meio do apoio à iniciativa privada com a instalação de 

uma unidade de Indústria e Comércio.

B) Investimentos direcionados a projetos de qualificação e capacitação para melhoria da 

mão de obra, de maneira a torná-la apta a ocupar vagas nos setores econômicos que aqui 

cheguem.

C) Melhorar o acesso com pavimentação asfáltica e Iluminação no DIM (Distrito Industrial 

de Macaíba).

D) Criação de um novo Distrito Industrial, para atração de empresas sustentáveis, 

estabelecendo Macaíba como polo referência em sustentabilidade.



DESENVOLVIMENTO 
RURAL E AGRICULTURA

FAMILIAR



3. dESENVOlVimENTO RuRAl E AGRiCulTuRA FAmiliAR

• Construção do Matadouro Público. 

• Valorização do homem do campo, através do incentivo às boas práticas 

 em parceria com a FIERN.

• Assistência Técnica no Corte de Terra.

• Manter estradas rurais e melhorar a sinalização das mesmas.

• Pavimentação das comunidades rurais.

• Apoio com compras para merenda escolar dos pequenos agricultores, para uso  

 em demais projetos como a merenda escolar.

• Perfuração de poços artesianos e revisão da estrutura dos já existentes nas   

 comunidades.

• Abastecimento de carro pipa.

• Incentivar a produção da agricultura orgânica e estabelecer feiras de orgânicos.

• Construção de barreiros.

• Fortalecer e ampliar a infraestrutura e qualidade os serviços de saúde e educação  

 da zona rural.



 DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL



4. dESENVOlVimENTO SOCiAl 

A) Implantação do sistema de planejamento e avaliação do desempenho dos serviços de 

assistência, para melhorar a qualidade dos serviços e o nível de satisfação de usuários e 

profissionais.

B) Investir na capacitação e formação continuada na área da assistência social.

C) Investir em infraestrutura ampliando e melhorando equipamentos públicos para o 

exercício dos serviços na área de assistência.

D) Capacitar profissionais da assistência a idosos e deficientes, em parceria com os centros 

educacionais públicos.

E) Efetivar as ações dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), identificando 

as demandas de buscas ativas na família.

F) Estender ações dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) às escolas.

G) Criar o Atendimento de Geriatria em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.

H) Criar programa de suplementação alimentar para beneficiar as famílias carentes.

I) Criar um plano de política para pessoas com deficiência, para as seguintes questões:

 a) EduCAÇÃO

 Qualificar profissionais da educação saúde e desenvolvimento social para lidar  

 com pessoas com deficiência.



 b) SAúdE

 Garantir o acesso e a articulação entre os secretários de saúde e desenvolvimento  

 social  a fim de facilitar o acesso a consulta, medicamentos, órteses e próteses   

 necessárias a pacientes com deficiência.

 c) dESENVOlVimENTO SOCiAl

 Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência.

 Estimular o setor produtivo a contratar pessoas com deficiência.

         

J) Criar um plano de política de inclusão digital, com as seguintes funções:

 a) Disponibilizar às crianças, jovens, adultos e idosos o acesso às tecnologias   

 digitais.

 b) Ensinar e promover a integração de adultos e idosos à tecnologia.

 c) Ampliar e melhorar a rapidez e segurança de serviços virtuais da administração  

 municipal.

 d) Disponibilizar acesso a internet em locais públicos pontuais.

I) Criar um plano de política para mulheres, para as seguintes questões: 

  

SAúdE

a) Fortalecer o Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Neonatal.

b) Fortalecer o Serviço de Aleitamento Materno.

c) Incrementar o Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero e Mama.

d) Aperfeiçoar o Programa de Planejamento Familiar no âmbito 

da atenção básica de saúde.

e) Criar horários na atenção básica à mulher trabalhadora.



APOiO A mulhER VíTimA dE ViOlÊNCiA

 a) Programa de Documentação Cidadã

 b) Promover cursos profissionalizantes para mulheres de famílias cadastradas.

 c) Gerar oferta de EMPREGO E RENDA, através de programas sociais do Sistema  

 “S”, como o Vira a Vida.

 d) Instituir novos programas de estímulos e apoio a inserção a mulher no mercado  

 de trabalho.

 

L) Criar um plano de política para o idoso que atenda às seguintes questões: 

         

EduCAÇÃO

 a) Incrementar o ensino de informática, artes cênicas, terapias ocupacionais e coral.

    

SAúdE

 a) Traçar o perfil sócio-epidemiológico dos familiares com idosos 

 para planejamento das ações.

 b) Capacitar profissionais e familiares para tratamento da pessoa idosa.

 c) Atendimento de Geriatria em parceria com a UFRN.

         

CulTuRA, ESPORTES E lAzER

 a) Instituir programas de desenvolvimento de talentos dos idosos e artesãos,   

 cantores, escritores, atores, etc.

         

dESENVOlVimENTO SOCiAl

 a) Disseminar o Estatuto do Idoso, através de uma cartilha educativa em diversas  

 mídias.

 b) Realizar campanhas educativas permanentes para prevenção da violência da  

 pessoa idosa.



EDUCAÇÃO



5. EduCAÇÃO  

A) Melhoria da infraestrutura das escolas do ensino fundamental e creches da educação 

infantil.

B) Programa de erradicação do analfabetismo escolar e do analfabetismo em matemática 

para o 1° e 2° ano do ensino fundamental.

C) Regularizar a distribuição e melhorar a qualidade da merenda com alimentos de alto 

valor nutricional, provenientes prioritariamente da produção local. 

D) Oferta de fardamento, material didático e pedagógico adequado e revisado ano a ano.

E) Instituir programas de desempenho escolar com objetivo de elevação do mesmo.

F) Acompanhamento da formação permanente do professor mediante resultados de seus 

alunos.

G) Estabelecer metas e objetivos por unidade escolar, com premiação coletiva de 14° 

salário para as escolas que mais evoluíram no ano, tendo como parâmetro inicial sua 

própria posição em relação aos dados educacionais.

H) Aproximação escola-família dos estudantes visando uma maior interação e 

acompanhamento da sua formação.

I) Programa periódico de saúde na escola com exames da visão, audição e odontológico.

J) Instituir programa de promoção a leitura, visando a valorização do ato de ler.



ESPORTE
E LAZER



6. ESPORTE E lAzER

A) Implantar centros de esporte e lazer nas áreas de maior incidência de violência e 

desemprego entre os jovens.

B) Espaço públicos com atividades para terceira idade.

C) Utilizar praças públicas como espaço permanente de esporte e lazer,  incentivando a 

prática esportiva nos bairros para as crianças e adolescentes por meio de escolinhas de 

esportes, ginástica, artes marciais, futebol e outras modalidades.

D) Estimular a realização de campeonatos esportivos diversos durante todo o ano.

E) Desenvolver parcerias com empresas privadas na construção e apoio a prática esportiva 

e atividades para a população.

F) Incentivar o ciclismo.

G) Estimular o atletismo e as corridas de rua, como a corrida Augusto Severo.

H) Realizar jogos escolares.

I) Realizar campeonatos urbanos e rurais de futebol.

J) Doação de uniformes para a prática de futebol para times do campeonato de futebol.

K) Equipar os campos de futebol com banheiros e trocadores de vestuário.



GERAÇÃO DE
EMPREGO
E RENDA



7. GERAÇÃO dE EmPREGO E RENdA

A) Estabelecer parcerias com o Sistema S e universidades, criando qualificações técnicas 

compatíveis com o crescimento da região para que a mão de obra local possa ser captada 

nas indústrias e comércio.

B) Criar um sistema de direcionamento de oportunidades locais no setor de serviços, 

observando as valências e potencialidades principalmente dos jovens, para que ele seja 

melhor absorvido no mercado de trabalho. 

C) Empenhar e implantar um sistema operacional para diminuir a burocracia dos órgãos 

públicos nos processos de abertura de empresas, aprovação e licenciamento de projetos.

D) Incentivar a implantação de novas indústrias e arranjos produtivos no setor de serviços 

por meio de incentivos fiscais.



GESTÃO
PúbLICA



8. GESTÃO PúBliCA

A. Oportunizar a capacitação e qualificação profissional para todos os servidores públicos. 

Definindo por meio de consultas permanente aos chefes de setor e aos servidores 

municipais.

B. Garantir que os gerentes das unidades de saúde, escolas e unidades de desenvolvimento 

social participem obrigatoriamente de programas de capacitação profissional.

C. Implantar uma política de capacitação de servidores voltadas para a humanização 

do atendimento nos diversos serviços prestados pelo município, saúde, educação, 

desenvolvimento social.

D. Capacitar os conselheiros municipais, gerentes e demais agentes públicos sobre as 

políticas públicas.

E. Realizar seminários internos para avaliação da gestão municipal.

F. Dar publicidade aos serviços oferecidos pela municipalidade e da legislação municipal, 

de forma a garantir o acesso a informação a todo o cidadão.

G. Possibilitar às entidades comunitárias acesso a assessoria jurídica e técnica na 

elaboração de projeto.



INFRAESTRUTURA

E TRÂNSITO



9. iNFRAESTRuTuRA E TRÂNSiTO

A. Construir a praça de convivência no largo do PAX Clube, com a instalação de uma 

praça de alimentação.

B. Retomar a construção da Praça da Juventude.

C. Construção da Praça da Criança.

D. Construção do Calçadão de Lagoa das Pedras.

E. Construção da rodoviária nova (Lagoa das Pedras).

F. Na habitação popular, atualizar o cadastro único de beneficiários dos programas 

habitacionais interligados ao CADEMUT (CEF).

G. Construir casas populares para baixa renda, a fim de erradicar casas de taipa.

H. Reestruturar o sistema de transporte público com mais opções de vias de acesso, por 

meio de um estudo de melhoria do fluxo de trânsito.

I. Melhorar a qualidade dos serviços de Transporte Coletivo

J. Garantir apoio aos mototaxistas e taxistas estruturando as paradas.  



MEIO
AMbIENTE



10. mEiO AmBiENTE

A. Rever o Código Municipal de Obras e Edificações.

B. Assumir o Sistema de Licenciamento Ambiental.

C. Dar agilidade e eficiência aos processos de licenciamento para novos empreendimentos.

D. Criação do Plano de Arborização da cidade.

E. Parceria com a secretaria de educação na elaboração de eixos pedagógicos ligados à 

educação ambiental.



SAúDE



11. SAúdE

A. Promover um profundo diagnóstico nos níveis de atenção básica, especializada, 

ambulatorial e de urgência, verificando o estado de infraestrutura de saúde e se os 

serviços ofertados têm capacidade de dar melhores respostas aos problemas de saúde 

da população.

B. Melhoria da qualidade no atendimento à população, com captação de profissionais 

para atender as demandas crescentes.

C. Melhorar a infraestrutura de unidades de atendimento para aplicação de exames de 

média complexidade.

D. Agenda de campanhas preventivas para diminuir índice de infestação do mosquito 

Aedes Aegypti, a fim de diminuir os indicadores da Dengue, Zika e Chikungunya.

E. Elaborar um projeto para conserto de instalações nas unidades de saúde.

F. Reavaliar e fortalecer os postos de saúde de bairros com equipe de atenção básica.

G. Revitalizar e ampliar atendimento na Estratégia Saúde da Família (ESF).

H. Firmar parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

Universidade Potiguar (UnP) para estágios nas profissões de saúde, serviços e pesquisas 

sempre em uma gestão compartilhada de projetos e recursos.

I. Valorização do profissional não apenas salarial, mas também por meio da melhoria das 

condições de trabalho e qualificação em parcerias com as universidades locais.

J. Convênio de estágio com as universidades.



K. Informatizar o atendimento a população e o funcionamento nas unidades de saúde.

L. Adotar um programa especial aos doentes crônicos, para diminuir a demanda de 

emergências nas unidades, por falta de cuidados especiais.

M. Construção do Centro de Diagnóstico, obra que está paralisada, a fim de oferecer 

exames de Raio X, Ultrassonografia, Endoscopia e laboratoriais.

N. Retomar as atividades do Centro de Atenção Psicossocial.

O. Melhoria na qualidade de atendimento na UPA e outras unidades de saúde.

P. Ampliar oferta de medicação e melhorar a sua distribuição, por meio de um sistema 

informatizado.

Q. Fortalecer os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

R. Projeto mutirão  de cirurgia de catarata.

S. Fortalecer ações e serviços de saúde da mulher e do homem como prevenção do câncer 

do colo do útero e mama e câncer de pênis e próstata.

T. Criação do Centro de Zoonoses.

U. Ampliar ações de fiscalização da vigilância sanitária com vista a garantir a qualidade da 

oferta de bens e serviços.  



SEGURANÇA



12. SEGuRANÇA 

A) Utilização do guarda civil para ações preventivas e comunitária estratégicas. Tais como: 

 a) Segurança escolar

 b) Defesa do meio ambiente

 c) Trânsito

 d) Proteção a prédios públicos

 e) Praças

 f) Policiamento preventivo.

B) Elaborar um rigoroso Código de Ética para a guarda civil e guarda de trânsito.

C) Promover interação e atuação integrada entre a polícia militar civil, corpo de bombeiros 

e polícia rodoviária federal.

D) Cobrar das autoridades competentes a necessidade de ampliação do efetivo militar e 

civil com melhores condições de trabalho.

E)  Política municipal de combate às drogas e recuperação de drogados.

F) Política de prevenção a usuários de drogas.

G) Elaborar um mapa de violência e criminalidade como instrumento de trabalho para um 

plano municipal de segurança,

H) Planos de ação que estabeleçam prioridades a curto e longo prazo.

I) Inscrever o município no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci)  e captar  o máximo de projetos que ajudem na atuação da segurança pública 

municipal.



J) Câmeras de vigilâncias em pontos estratégicos fazendo o monitoramento a distância.

L) Transformar espaços públicos degradados em quadras para jovens desenvolverem a 

prática de esportes.

M) Plano de Recuperação Urbana, ações de habitação, infraestrutura, trabalho social, 

cursos profissionalizantes e geração de emprego e renda para os bairros mais afetados 

com a insegurança.

N) Ampliar programa de iluminação pública.

O) Discutir com a sociedade a criação da guarda municipal fardada e armada, garantindo 

desta forma melhores condições de combate a violência urbana e rural contras as pessoas 

e o patrimônio público do nosso município.

      




