
 

 

 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 2017-2020 

 

JUVENTUDE 

 Disponibilizar Internet WIFI grátis nas principais praças e locais públicos; 

  Criar cursos preparatórios gratuitos para os jovens, em parceria com instituições de 

ensino e o comercio local para inclusão ao mercado de trabalho;  

 Criar incentivos fiscais municipais, como meios de trazer empresas que possam gerar 

empregos e renda; 

 Promover cursinho e aulões gratuitos preparatórios para o ENEM para estudantes de 

baixa renda, com professores conceituados, dando oportunidade aos nossos jovens 

ingressarem em uma universidade;  

 Promover eventos direcionados à juventude com participação direta, promovendo a 

descoberta dos grandes artistas locais nos campos da Música, Arte, Literatura e Esporte; 

 Readequar o Programa PROJOVEM; 

 Criar o calendário cultural no município, direcionado estritamente para os jovens, com 

participação em eventos nas escolas e praças públicas;  

 Criar o programa de identificação de potencialidades dos deficientes físicos; 

 

FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 Nomear todo corpo de secretários municipais com pessoas de perfil técnico; 

 Revitalizar e Reestruturar a Feira Livre Municipal; 

 Realizar Concurso Público Municipal; 

 Recuperar e Readequação dos espaços no Mercado Público Municipal Antônio Alves 

Flor; 

 Apoiar eventos de Fortalecimento do Comercio em parceria com a CDL, SESC, 

FECOMERCIO, SEBRAE, bancos públicos e privados e outras instituições; 

 Criar um Polo Logístico para acompanhar as novas necessidades do surgimento do 

HUB dos Correios, HUB da LATAM e HUB Terrestre; 

 Buscar apoio com o Governo do Estado para criação de Polos de Tecnologia, Têxtil e 

Fármacos; 

 Estimular abertura de emprego nas empresas locais; 

 Ofertar cursos e palestras em parcerias com órgãos públicos e privados para 

profissionalização e preparação de mão-de-obra para atender as principais demandas 

do mercado; 

 Incentivar a implantação de indústrias no Município;  

 Estimular o artesanato local promovendo feiras e exposições; 

 Estimular a abertura de Associações Locais e Cooperativas; 



 Regulamentar os Moto taxistas; 

 Implantar um Centro Técnico para qualificar, profissionalizar e encaminhar os jovens 

ao mercado de trabalho;  

 Premiar anualmente os comerciantes e empreendedores locais que aumentaram a 

oferta de emprego do seu comércio; 

 Implantar um Centro de Acesso Digital para que as pessoas de baixa renda tenham 

acesso à informática e a internet;  

  

INFRAESTRUTURA 

 Asfaltar as principais ruas da cidade; 

 Revitalizar a Sinalização de Trânsito nas Ruas; 

 Criar Faixas de Ciclovias e Pistas de Caminhadas; 

 Recuperar os canteiros e calçadas da cidade; 

 Recuperar os espaços públicos de socialização; 

 Recuperar ruas com tapa-buracos e recapeamento asfáltico; 

 Através de parcerias, conseguir viabilizar o Saneamento Básico para toda a zona urbana 

da cidade; 

 Disponibilizar o serviço de retirada de entulhos e restos de construção; 

 Regularizar os serviços urbanos municipais; 

 Analisar a viabilidade de linhas de transporte municipais; 

 Recuperar e readequar as estradas e acessos as comunidades rurais para termos mais 

espaço e segurança; 

 Buscar Parcerias com o DENOCS, Governo do RN e Governo Federal para a Construção 

da Passagem Molhada que liga o Alto de Santa Luzia ao Centro de Nova Cruz; 

 Readequar e planejar o Trânsito Urbano, as vias e os estacionamentos públicos; 

 Readequar Calçadas no padrão de Acessibilidade; 

 Readequar e Fiscalizar o Plano Diretor Municipal; 

 Recuperar espaços irregulares com a readequação e urbanização dos mesmos; 

 Mapear as situações de Riscos Municipais; 

 Realizar estudo para viabilidade de um novo cemitério local; 

 Planejar e Aproveitar as áreas urbanas para fortalecimento do Comercio; 

 Buscar apoios para colocar água encanada nas comunidades rurais; 

 Perfurar poços artesianos e construir cisternas comunitárias nas comunidades rurais; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Criar a Guarda Municipal; 

 Criar a Brigada Municipal de Bombeiros; 

 Implementar a Iluminação Pública de LED gerando economia e garantindo uma boa 

iluminação na cidade; 

 Implantar Câmeras de Segurança em espaços públicos para o monitoramento e 

prevenção da criminalidade; 

 Disponibilizar Guardas Municipais nas escolas para garantir a segurança, inibir a venda 

de drogas e o aliciamento de menores;  

 

TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA 



 Realizar uma Reforma Tributária Municipal para que a cobrança dos tributos sejam mais 

justas e promovam o desenvolvimento sustentável na nossa cidade; 

 Criar um programa de Refinanciamento da Dívida Municipal; 

 Criar espaços publicitários de domínio público na cidade; 

 Divulgar as previsões e arrecadações municipais por tributo; 

 Divulgar as ações desenvolvidas e os gastos realizados com os recursos adquiridos com 

os tributos municiais; 

 Divulgar os Gastos Públicos por unidades; 

 Divulgar os Empregados lotados por unidades e os valores recebidos pelos mesmos 

junto com a escala de horários para auxiliar na fiscalização; 

 Aproveitar os espaços públicos para reduzir os gastos com aluguéis desnecessários; 

 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLES INTERNOS  

 Criar uma Secretaria de Fiscalização e Controles Internos; 

 Criar a Comissão de Combate a Corrupção; 

 Apoiar a utilização de aplicativo de denúncia e fiscalização popular; 

 Criar uma Ouvidoria independente com resposta a população; 

 Estabelecer ponto eletrônico para os funcionários da prefeitura; 

 Readequar o Portal de Transparência, deixando mais acessível e com ferramentas de 

buscas apropriadas para fiscalização da população; 

 Realizar Auditorias na Prefeitura e nas Secretarias sem prévio aviso; 

 Controlar e Fiscalizar os bens públicos com divulgação pública no portal de 

transparência; 

 

CULTURA 

 Desenvolver o Calendário Municipal de Cultura; 

 Resgatar as festas tradicionais da nossa cidade, dentre elas o Carnaval, São Pedro, 

Emancipação Política, Ano Novo, Festas nas Comunidades Rurais; 

 Criar um festival anual de quadrilhas juninas; 

 Criar um programa de incentivo de Cultura nas Praças para valorizar os profissionais 

locais; 

 Criar uma Premiação Municipal de valorização de Cultura; 

 Apoiar as Quadrilhas Juninas e Blocos Carnavalescos Municipais. 

 Apoiar Eventos Religiosos de cunho social; 

 

EDUCAÇÃO 

 Conceder de transporte a todos os estudantes universitários novacruzenses de baixa 

renda que estudam em Natal/RN; 

 Reformular o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da educação;  

 Criar ações de apoio a inclusão digital;  

 Planejar e Monitorar ações para melhorar os índices da avaliação de desempenho 

escolar; 

 Premiar escolas, professores e alunos da rede municipal de ensino que ao seguirem bons 

desempenhos escolares;  



 Reajustar os valores da ajuda de custo para deslocamento dos professores, 

considerando os critérios da distância e difícil acesso; 

 Criar um programa de Capacitação continuada para os educadores;  

 Disponibilizar materiais didáticos pedagógicos tecnológicos; 

 Implantar laboratório de informática nas escolas municipais;  

 Construir, reformar e ampliar as escolas municipais, adequando as necessidades das 

comunidades atendidas; 

 Distribuir gratuitamente os fardamentos escolares aos alunos da rede municipal de 

ensino;  

 Melhorar o cardápio da merenda escolar; 

 Criar projetos de incentivo à leitura com a Implantação de uma biblioteca itinerante; 

 Implantar sala de recursos multifuncionais para atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais;  

 Criar um Núcleo de Tecnologia Municipal;  

 Adquirir mais ônibus para o transporte escolar;  

 Garantir a inclusão educacional nas escolas; 

 Valorizar as habilidades individuais dos alunos, visando à formação cultural;  

 Celebrar convenio de parceria com o IFRN – campus Nova Cruz, UERN, UFRN e demais 

instituições de ensino para aproveitamento de mão-de-obra especializada e ações de 

desenvolvimento educacional;  

 

TURISMO 

 Revitalizar e criar Pontos turísticos municipais; 

 Criar o calendário das feiras livres no município contemplando os ajustes em dias de 

feriados; 

 Urbanizar a Barragem Pedro Targino para receber eventos e a população em geral para 

recreação; 

 Apoiar eventos de fomento turístico no município; 

 Promover políticas de incentivo ao turismo cultural da região; 

 Criar pórticos de entrada da cidade; 

 Criar locais de valorização ao orgulho de ser novacruzense; 

 Divulgar o calendário das festas públicas; 

 Tombar Patrimônios Históricos Municipais para o fortalecimento turístico; 

 Criar uma área de informações turísticas da cidade;  

 Buscar a retomada da Criação da Barragem do Bujari; 

 Buscar emendas para a Construção do Teatro Público Municipal; 

 Criar e incentivar Festivais Gastronômicos e de incentivo ao turismo local; 

 Realizar Feiras de Empreendedorismo local; 

 Revitalizar do Centro Antigo da cidade; 

 Criar um Projeto de Aproveitamento das Margens do Rio Curimataú; 

 Adequar Quiosques com banheiros públicos na Avenida Industrial José de Brito e demais 

pontos de grande movimentação da cidade; 

 Criação de uma Praça interativa de Eventos e recreação próximo a escola Firma 

Francelino; 

 Criar praça de incentivo aos desportistas e atletas em espaços estratégicos da cidades; 



 Revitalizar a Casa de Cultura e a Linha Férrea com a aquisição de uma Locomotiva para 

exposição e valorização da história do município; 

 Readequação da Iluminação Pública nos pontos turísticos municipais; 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 Apoiar a Criação de ONG’s e Abrigos Sociais no município para atendimento de idosos e 

Dependentes Químicos; 

 Apoiar Mutirões de Ações Sociais; 

 Criar um Centro de Apoio e orientação à Criança e ao Adolescente de baixa renda; 

 Criar o Centro Avançado de Valorização da Família, com auxilio psicológico, jurídico e 

criação do Programa “O jovem do AGORA”;  

 Criar ações de atendimento de educação física, fisioterapia, nutrição, tratamento 

médico e odontológico de qualidade nos bairros e comunidades rurais; 

 Apoiar mutirões de construção de casas populares e ações sociais; 

 Construir casas populares para beneficiar famílias de baixa renda que moram em casas 

de taipa ou não possuem casa própria, buscando erradicar essas situações; 

 Criar o programa Bolsa Moradia, para proporcionar pequenas reformas e ajuda de 

aluguel as famílias carentes do município; 

 Implantação de programas sociais de combater a desnutrição, com distribuição de sopas 

e cestas básicas; 

 

SAÚDE 

 Ampliar o quadro de médicos para um atendimento mais tempestivo, humanizado e 

eficiente aos Novacrusenses; 

 Criar o atendimento de Maternidade Cidadã com estrutura separada do Hospital 

Municipal Monsenhor Pedro Moura; 

 Reestruturar, Organizar e Ampliar as Unidades Básicas de Saúde (UBS);  

 Readequar a distribuição da Gratificação PMAC; 

 Melhorar o atendimento de distribuição de medicamentos gratuitos;  

 Melhorar as condições de trabalhos com Uniformes, Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI para os Agentes de Saúde e Agentes de Edemias; 

 Criar uma central de atendimento logístico móvel de saúde com ambulâncias e veiculo 

de transporte aos pacientes; 

 Adquirir mais unidades móveis para o pronto atendimento; 

 Reestruturar e ampliar o atendimento do Centro de Especialidades Yuri Pimentel 

Gesteira; 

 Implantar o atendimento de ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, 

neurologia, cardiologia e urologia na rede de saúde municipal;  

 Ampliar o Programa Saúde da Mulher, dando destaque às gestantes, a prevenção a 

ginecologia e a obstetrícia;  

 Implantar um Centro de Atendimento Humanizado de Reabilitação infantil; 

 Treinar e capacitar todos os profissionais de saúde para um atendimento mais 

Humanizado, tempestivo e Eficiente;  

 Implantar equipe médica com clínico geral, cirurgião, pediatra e anestesista para 

realização de procedimentos de média complexidade no hospital;  



 Readequar e Equipar as Unidades de Saúde Básicas;  

 Desenvolver ações de educação de saúde nas escolas municipais e eventos em praças 

públicas; 

 Manter uma casa em Natal de apoio para os pacientes e acompanhantes 

encaminhados para atendimento na grande Natal; 

 Recuperar e construir mais academias populares em praças e locais públicos; 

 Disponibilizar profissionais da área de saúde para acompanhamento dos munícipes nas 

academias públicas e áreas de recreação das praças; 

 Criação de um centro de próteses dentárias para atender a população carente de baixa 

renda; 

 Criar o Kit Maternidade para fornecer um enxoval básico as mães novacruzenses de 

baixa renda. 

 

ESPORTE E LAZER 

 Recuperar e Reestruturar as Quadras Municipais e centros sociais de lazer do 

município; 

 Solicitar Emendas para a retomada da Construção do Estádio Municipal de Futebol e 

do Parque de Exposição que se encontram abandonados; 

 Apoiar equipes profissionais de futebol local nos campeonatos Potiguares;  

 Recuperar o Campo de Futebol, Pista de Atletismo, Quadra externa de Futsal e de 

Areia do Complexo Esportivo Geovana de Azevedo Targino;  

 Criar Pistas de Caminhadas e Faixas de Ciclovias; 

 Criar uma Praça Recreativa com Pista de Skate, Patins e Área de socialização; 

 Readequar e pôr em prática o Programa Bolsa Atleta, apoiando os atletas do nosso 

município; 

 Construir áreas de esporte e lazer nas escolas municipais e nas comunidades; 

 Apoiar a realização de eventos de Motocross, o ciclismo, o skate e outros esportes 

radicais;  

 Promover campeonatos de futebol nas categorias de base, revelando novos talentos; 

 Promover campeonatos de diversas modalidades para expansão esportiva e 

descobrimento de novos talentos; 

 Reformar os campos existentes com adequação necessária;  

 

MEIO AMBIENTE 

 Criação de Canteiros Verdes com projeto de sustentabilidade na cidade em parceria com 

o comércio; 

 Arborização e Monitoramento das Áreas Verdes do Município; 

 Distribuição de Mudas, Sementes e Plantas para arborização da cidade; 

 Implementar e Incentivar a Coleta Seletiva através de créditos e descontos nos impostos 

municiais; 

 Criar uma Usina de Reciclagens para aproveitamento dos resíduos sólidos da coleta 

seletiva; 

 Implantação do Plano de Arborização da área do Município, priorizando espécies em 

risco de extinção; 



 Buscar apoios para concluir as obras do saneamento básico para prevenir doenças, 

melhorando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de toda a população;  

 Criação de “Créditos Verdes” que concederá descontos de IPTU e ISS aos moradores e 

empresas participantes da coleta seletiva;  

 

AGRICULTURA 

 Fornecer o Corte de Terra gratuito para famílias e agricultores de Baixa Renda; 

 Promover cursos gratuitos de produção agrícola de fortalecimento da economia das 

famílias rurais; 

 Incentivar a produção na agricultura familiar na cidade;  

 Fornecer o serviço de Limpeza e Abertura de Açudes nas comunidades rurais para o 

fortalecimento da economia e melhorar o armazenamento de água; 

 Incentivar o abastecimento de Água encanada nas comunidades Rurais que hoje não 

são atendidas;  

 Criar a Feira Agropecuária de Nova Cruz; 

 Construir o Matadouro Público com aquisição de máquinas e equipamentos adequados; 

 Contratar Médico Veterinário e Engenheiro Agrônomo para dar Assistência aos 

pequenos produtores rurais; 

 Recuperar os Tratores e Máquinas da Prefeitura que se encontram abandonados; 

 Adquirir tratores e implementos agrícolas para beneficiar os agricultores do município; 

  Manter as estradas vicinais em boas qualidades para melhorar o transporte de 

estudantes e escoamento da produção do meio rural;  

 Incentivar as parcerias dos agricultores com a EMATER, Governo do Estado e Bancos 

públicos e privados para apoiar e financiar projetos de desenvolvimento sustentáveis; 

 Apoiar a instalação de Agroindústrias para o beneficiamento das produções locais; 

  


