PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL
Ao querido Povo de Tibau,
Mais uma vez estamos nos credenciando perante os nossos conterrâneos como uma alternativa
real para administrar os destinos da nossa amada Tibau. Estimula-me, sobremaneira, o fato de compor uma equipe
de governo vitoriosa e reconhecida, como é o caso da atual gestão no nosso Município.
Outro ingrediente (mais importante ainda) é a autoestima da população, reconhecedora de que
a história de Tibau hoje se divide em dois grandes períodos: no antes e depois do Prefeito Naldinho.
É extremamente gratificante sermos reconhecidos pelas mudanças políticas, econômicas,
sociais e culturais que na condição de vice-prefeita (no mandato 2017-2020) e assumindo a titularidade da pasta
da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, contribuí para que os nossos conterrâneos
hoje tenham tanto orgulho de nossa Cidade.
Percebo no brilho de cada olhar e em cada palavra de carinho e incentivo que ouço diariamente,
o quanto os meus conterrâneos estão determinados a nos apoiarem na continuação do processo de construção
da cidadania do povo de Tibau, iniciada há quase 08 (oito) anos. Esse apoio maciço é fruto da forma competente,
da determinação e da vontade política com que o nosso Município foi administrado nas duas últimas gestões.
A exemplo do prefeito Naldinho, queremos dividir com a nossa equipe e estender a toda a nossa
população a satisfação em sermos reconhecidos hoje como um Município de referência em todo o Estado do Rio
Grande do Norte.
Apresentamos, nas páginas seguintes. a proposta inicial do nosso PLANO DE GOVERNO para
gerir os próximos 04 (quatro) anos o Município de Tibau.
E por que proposta inicial ? Porque como pretendemos realizar uma gestão transparente,
descentralizada e participativa, este Plano está aberto a novas propostas. Os tibauenses nos conhecem e sabem
que não estamos com conversa bonita para ganhar votos. Os avanços pelos quais Tibau passou nos últimos 08
(oito) anos são o maior testemunho do quanto tratamos com seriedade a construção da cidadania do nosso Povo,
que não quer nem ouvir falar em voltar àqueles tempos de salários atrasados, máquina administrativa sucateada,
vergonhosos sistemas de educação e de saúde pública, fornecedores que se negavam vender ao Município, sem
desenvolvimento urbano, sem grandes eventos para aquecerem a economia local, sem políticas públicas na ação
social e inadimplente com o Tesouro Nacional (que nos inviabilizavam a liberação de recursos advindos de
emendas parlamentares). Era uma Cidade de um povo cabisbaixo e sem autoestima.
Enfim, os tibauenses, que verdadeiramente amam sua terra, sabem como recebemos o
Município de Tibau há quase 08 (oito) anos atrás, reconhecem as mudanças significativas pelas quais a nossa
Cidade passou, estão felizes e sabem que TIBAU NÃO PODE PARAR.

Recebam todos o meu afetuoso abraço.
Tibau-RN, 21 de setembro de 2020.
Lidiane Marques da Costa
Candidata a Prefeita

EDUCAÇÃ0
•

Construção de 01 (uma) escola de grande porte com quadra poliesportiva;

•

Construção de 01 (uma) creche (com berçário), para facilitar a jornada de trabalho das mães que precisem
trabalhar;

•

Dinamização de um projeto comunitário de leitura para biblioteca municipal;

•

Adequar e equipar as escolas municipais de acordo com os protocolos exigidos pela OMS, para funcionamento
das aulas no período pós pandemia;

•

Aquisição de fardamento escolar e material didático para alunos e professores da rede municipal de ensino;

•

Contratação e parceria com empresas literárias para capacitação dos profissionais da educação Infantil e do ensino
fundamental;

•

Municipalização do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano);

•

Construção de 01 (um) complexo educativo na comunidade Gangorra (com sala para AEE-Atendimento
Educacional Especial);

•

Realização de concurso público.

SAÚDE
•
•

•

Ampliar o processo de humanização no atendimento ao público, desde a recepção nas unidades
básicas de saúde até os atendimentos médicos;
Continuação do foco na qualificação e melhoria dos modelos de atenção à saúde básica, com
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando programas especiais para a
criança e adolescentes, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador com atendimento acolhedor
e integral do cidadão;
Garantir a continuidade e sustentabilidade de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de
qualidade que garanta uma saúde pública que atenda às necessidades da população; dentre as
propostas de trabalho, destacamos:

✓ Ampliação do Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social no
território de saúde do Município de Tibau;
✓ Implantação de redes de assistência à saúde (mental, psicossocial, do idoso, urgência/emergência,
pacientes portadores de necessidades especiais e das doenças crônicas, com adoção de linhas de
cuidado em um atendimento longitudinal;
✓ Manter equipes de atendimento do ESF (Estratégia de Saúde da Família), com cobertura de 100%,
expandindo os atendimentos em conjunto com todos os programas preconizados pelo Ministério da
Saúde);
✓ Ampliar as ações de Saúde na área rural do Município de Tibau;
✓ Aquisição de ambulância tipo “D”, aquisição de carros para transporte de equipes de ESF, aquisição
de Unidade Clínico Odontológica, aquisição de transporte sanitário, aquisição de um veículo para a
vigilância epidemiológica;
✓ Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas e de
tratamentos contínuos em outros municípios;
✓ Adquirir 01 (um) veículo exclusivo para a vigilância sanitária;
✓ Implantar a central de ambulâncias;
✓ Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais;
✓ Aprimorar os sistemas informatizados em todas as unidades de saúde do município;
✓ Qualificar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias,
por meio de tabletes portáteis;
✓ Implantar sistema de comunicação via SMS com pacientes (agendamento de consultas, resultados de
exames e outros serviços);
✓ Ampliar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos, implantando a entrega de medicamentos
em domicílio para os portadores de doenças crônicas;

SAÚDE
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Reformar a Unidade Básica de Saúde Terezinha Lima Pessoa;
Ampliar a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha;
Construção de um UBS na Comunidade da Gangorra;
Construção de ponto de apoio no Assentamento Lagoa de Salsa;
Construção de ponto de apoio no Assentamento Vila Nova;
Construção de um Centro de Reabilitação;
Construção de uma Policlínica;
Construção do Polo de Academia da Saúde;
Construção da Base Descentralizada do SAMU;
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades de saúde;
Implantação de um espaço adequado para atividades do Conselho Municipal de Saúde;
Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a dependentes químicos, com ênfase no
enfrentamento da dependência de álcool, crack e outras drogas em parceria com a SESAP;
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequado;
Aprimorar a rede de urgência/emergência, com expansão das pactuações para a melhoria nos
serviços de atendimento móvel de emergência/SAMU;
Promover a atenção integral à saúde da mulher, do idoso e da criança com ênfase nas áreas e
populações de maior vulnerabilidade;
Garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo
ao envelhecimento ativo;
Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em
saúde;
Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações
do trabalho dos profissionais de saúde, dando ênfase à consolidação do plano de carreira, cargo e
vencimento, bem como a realização de concurso público na área da saúde;
Criação de um núcleo de Educação Permanente e Continuada em saúde;
Firmar convênios com as universidades que têm cursos na área da saúde;
Intensificar as ações de combate ao Aedes Aegypti de acordo com o plano de contingência municipal;
Garantir às crianças recém-nascidas do município teste da orelhinha e do olhinho através de parceria
com instituições competentes;
Fortalecer o Programa de Atendimento Domiciliar a pacientes acamados, a doentes crônicos pela
equipe multiprofissional;
Continuar parceria com o governo do estado para regularizar e garantir o fornecimento de
medicamentos de alto custo;
Ampliar o atendimento de pacientes diabéticos com a estruturação no fornecimento de aparelhos e
tiras reagentes para o controle da doença;
Garantir o acesso de usuários ao fornecimento de próteses dentárias mediante necessidade e critérios
de avaliação preconizados pela Secretaria de Saúde Municipal;
Instalar um posto de coleta para prestação de serviço de exames laboratoriais;
Manter e ampliar a oferta de medicamentos da Farmácia Básica;
Garantir o desenvolvimento de programas de atenção básica à saúde, bem como as coberturas
vacinais;

SAÚDE
✓ Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das atividades da equipe multidisciplinar;
✓ Expandir o Programa de Saúde Bucal com a contratação de cirurgiões dentistas, aumentando a
oferta de vagas para tratamento;
✓ Garantir o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar para a realização de laqueaduras;
✓ Implantar as especialidades de atendimento ao público da Academia de Saúde (professor de dança,
nutricionista, dentre outros); e, por fim,
✓ Aquisição de equipamentos para a realização de atividades físicas.

AGRICULTURA
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Aumentar a funcionalidade da pasta da agricultura local. Nesse projeto, a proposta de paramentar sedes
de atendimentos na zona rural do Município de Tibau, a fim de facilitar a execução de programas pontuais
que garantem ao produtor rural maior acesso à informação, e, consequentemente, mais oportunidades;
Atualizar o Termo de Cooperação Técnica com a EMATER, no intuito de diversificar os profissionais
que atendem o município e oferecer aos produtores atendimentos como: médico veterinário, zootecnista,
analista de crédito rural, entre outros, como forma de incentivar a agricultura familiar;
Para o período pós pandemia, execução do Programa Horta na Escola, uma maneira diferente e
educativa de trabalhar com as crianças a importância do respeito à agricultura e ao ciclo de vida natural
das plantas e seres;
Feira da Agricultura Familiar – Com estrutura móvel que oportunize aos produtores locais a exposição
e venda de seus produtos de origem familiar;
Certificação de Produtos Naturais – Oferece ao agricultor familiar a oportunidade de colocar seu produto
no mercado com valor que verdadeiramente vale por ser de origem natural, ou seja, sem agrotóxicos ou
conservantes;
Atualizar os cadastros, refazer rotas e melhorar a eficiência do programa de distribuição de água;
A partir do Banco de Dados, desenvolver políticas públicas municipais que atendam as principais
necessidades dos agricultores familiares, principalmente, que tragam expectativas de sucesso aos jovens;
Buscar, junto a outras esferas do poder público, condições de equipar associações e cooperativa, para
que possam atender as demandas e expectativas dos seus associados e cooperados, enriquecendo a
economia e oportunizando geração de renda.
Promover mais capacitação ao homem do campo e ampliar sua atuação no município; e, por fim,
Investir na capacitação da equipe da Secretaria de Agricultura, sempre com o foco na melhoria de
atendimento aos munícipes.

MEIO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Retomar atividades de educação ambiental em escolas e órgãos públicos com atividades como Coleta Seletiva e
adoção de A3P;
Contribuir para que a Associação de Recicladores coloque a coleta seletiva nas ruas, promovendo campanhas de
sensibilização;
Criar o auxílio catador:
Através do Projeto Parque Escola (da Secretaria do Meio Ambiente), utilizar o espaço do Parque das Carnaubeiras
para a realização de aulas práticas com o alunado do município;
Cadastrar e capacitar todos os catadores que trabalham na coleta seletiva da cidade;
Capacitar um grupo de mulheres para que possam usar produtos recicláveis, a fim de vendê-los na Feira de
Agricultura Familiar, oferecendo mais oportunidades aos membros das famílias de catadores;
Direcionar esforços na legislação da Secretaria para que a mesma possa atuar amparada em leis municipais e
assim prever a conduta da equipe diante de situações que a mesma enfrentará diariamente junto à comunidade;
Investir na capacitação dos colaboradores da secretaria e realizar convênios para abertura de estágios que possam
auxiliar na elaboração da legislação e outros projetos.

TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construção da sede própria do CRAS e do CREAS;
Aquisição de 01 (um) veículo novo que sirva de suporte para os equipamentos;
Ampliação das equipes de referência dos Programas, Serviços e Benefícios, a partir da
identificação das demandas;
Criação de Programa Municipal de Transferência de Renda;
Construção de casas populares;
Oferta de cursos profissionalizantes;
Convênio com o ITEP para viabilizar a emissão de carteiras de identidade;
Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os profissionais técnicos dos serviços;
Implantação da política Continuada e Permanente dos Trabalhadores do SUAS;
Ampliação da oferta de serviços nas comunidades rurais;
Implantação de equipe volante;
Viabilizar a emissão de Carteira de Trabalho e Emprego no município;
Realizar cursos e capacitações para conselheiros e rede de apoio da política de assistência
social;
Melhoria da infraestrutura dos serviços, programas e benefícios sócioassistenciais ofertados;
Realização de concurso público.

TURISMO E CULTURA
• Credenciar o Município de Tibau ao SELO TURISMO MAIS PROTEGIDO – (dando continuidade ao projeto
proposto na Cartilha para a Retomada do Turismo Pós Pandemia) publicada pela Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura e distribuída ao trade turístico da cidade);
• Continuar a participação do município na FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO – FIART, como forma
de levar a imagem de Tibau a um dos maiores eventos turísticos do país. Tibau já participou de duas edições
deste evento;
• Retomada do Projeto UMA NOITE DA MINHA CIDADE EM TIBAU, como forma de aquecer a economia local
na baixa temporada;
• Realização de Festival de Quadrilhas Juninas (Trazendo à Tibau as quadrilhas campeãs dos diversos
certames do Rio Grande do Norte e estados vizinhos);
• Retomada da alvorada e cortejo da liberdade nos festejos pela emancipação da Cidade;
• Realização da Segunda Edição da Regata da Liberdade nos festejos pela emancipação da Cidade;
• Realização da segunda edição do Encontro de Bugueiros do Nordeste;
• Continuação da participação do município na FICRO/Mossoró;
• Continuar a parceria e apoio à realização do Réveillon de Tibau (c/ o Grupo Shalom);
• Realização da segunda edição do ACAMPAMENTO CULTURAL DA JUVENTUDE POTIGUAR (A primeira
edição, em 2015, trouxe 40 mil pessoas a Tibau num período de baixa temporada);
• Continuar a recepção a FANTOURS, com jornalistas de diversos estados do Brasil, como forma de levar a
imagem de Tibau para muito além das nossas fronteiras;
• Continuar com Tibau inserido no Mapa Brasileiro do Turismo;
• Viabilizar os projetos de infraestrutura turística sugeridos no Programa PRODETUR + TURISMO, que fizeram
de Tibau o primeiro município do interior do Nordeste a receber o SELO em Brasília, conforme relação abaixo:
✓
✓
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✓
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✓
•

Construção do Mercado de Artesanato;
Implantação de Terminal com Box de Informações Turísticas;
Melhoria Urbanística das Praias do Município;
Construção da Praça de Eventos da Cidade;
Estruturação do Parque das Carnaubeiras;
Realizar campanhas promocionais no âmbito nacional;
Participar de feiras e eventos turísticos no âmbito nacional;
Criação do Projeto de Educação Turística nas Escolas;
Implantação do Sistema de Informações Turísticas de Tibau;
Implantação de placas de orientação turística;
Distribuição de Guias e Mapas turísticos, banco de imagens e vídeos institucionais do turismo.

Discutir com o Conselho Municipal de Turismo a viabilização dos projetos propostos no PLANO DE AÇÃO
TURÍSTICA DE TIBAU – PATT, que tem concepção metodológica orientada pela Organização Mundial do
Turismo – OMT;
• Criação de grupos de teatro de rua e danças populares e folclóricas (a fim de representar o município nos
diversos eventos aos quais somos convidados); e, por fim,
• Discutir com o Conselho Municipal de Turismo a viabilização dos projetos propostos no PLANO DE AÇÃO
TURÍSTICA DE TIBAU – PATT, que tem concepção metodológica orientada pela Organização Mundial do
Turismo – OMT.

ESPORTE E LAZER

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Objetivos principais: massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva;
oportunizar a atividade física a pessoas interessadas; contribuir com o desenvolvimento humano, social
e esportivo; promover a transformação social e melhorar a qualidade de vida;
Levantar dados sobre o perfil dos munícipes para identificar as necessidades relacionadas a ações de
eventos esportivos e atividades de lazer;
Instituir um calendário oficial de eventos e atividades esportivas, recreativas e de lazer;
Elaboração de projetos e programas de esporte e lazer para o Município de Tibau, priorizando atividades
de acordo com o perfil da população;
Planejar e executar de forma integrada a outras pastas administrativas (secretarias de educação, saúde
e inclusão social) e privadas, eventos esportivos e atividades de lazer;
Intensificar a divulgação dos eventos esportivos e atividades de lazer visando o aumento da participação
da comunidade ativamente;
Utilizar-se de variados meios de comunicação que possibilitem a difusão dos eventos e atividades;
Promover a integração das entidades esportivas municipais com instituições de ensino públicas e
privadas para o desenvolvimento de programas de ensino visando a capacitação profissional dos
profissionais da área;
Promoção de eventos esportivos e de lazer regulares no Município;
Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como pessoas com deficiência,
garantindo o livre acesso aos mesmos;
Implantação de academias públicas estruturadas, que contemplem a quantidade mínima, adequada e
necessária de equipamentos para a realização de atividades físicas, cobertas, e com bancos; e, por fim,
Construção de 01 (uma) praça de eventos e de esportes; e, por fim,
Construção de 01 (uma) praça de skate.

INFRA-ESTRUTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construção de 01 (um) pórtico turístico na entrada da Cidade;
Substituição de todas as luminárias localizadas em vias públicas por lâmpadas de LED;
Pavimentação das principais vias públicas da zona rural, em especial àquelas localizadas nos
assentamentos;
Construção de novas estradas (com CBUQ ou paralelepípedos), objetivando otimizar a malha viária
da zona urbana;
Reforma das Praças Santa Terezinha e Ildérica Cantídio;
Viabilizar com recursos próprios a construção de casas populares, objetivando a redução do déficit
habitacional das pessoas carentes (vulneráreis);
Conservação e reforma dos equipamentos públicos municipais já existentes;
Construção de 01 (uma) central de processamento de resíduos sólidos;
Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário;
Ampliação do sistema público de águas e esgotos (saneamento básico), visando atingir 100% (cem
por cento) o território municipal;
Construção do Mercado Público Municipal;
Elaboração do plano diretor, bem como atualização da legislação municipal acessória;
Construção de 01 (um) Centro de Velório Municipal;
Construção de 01 (um) Box de informação turística;
Construção de 01 (um) ponto de apoio (estruturado com banheiros) para taxistas e mototaxistas; e,
por fim,
Construção de 01 (um) parque municipal das Carnaubeiras no loteamento Porto do Atlântico.

