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NATAL PARA OS NATALENSES

Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou na atual crise em que
vivemos. Governos de oligarquias que aprenderam a governar para si e não para o
desenvolvimento da nossa cidade.
Com um histórico de consecutivos mandatos de prefeitos tutelados por famílias das quais atrasaram
nosso município e passamos a ser ultrapassados por outras capitais, em desenvolvimento
econômico, turístico, emprego, renda, violência, estruturas governamentais deficientes, e
escândalos de corrupção ou ineficiência da máquina publica, além do caótico meio de transportes
e transito, sem a sinalização de nenhuma modernização.
Um governo que devolva a cidade de Natal a sua beleza, a tranquilidade e amor por nossa cidade.
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NOSSA BANDEIRA É VERDE, AMARELA, AZUL E BRANCO.

Queremos uma Natal inserida ao desenvolvimento humano e econômico, com valorização de
sentimentos de Família e Patriotismo.
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EM QUE ACREDITAMOS:
1. Liberalismo Econômico
• Liberalismo na economia significa que o Estado deve se intrometer o menos possível na vida
econômica do país, permitindo que os indivíduos e as empresas possam atuar livremente, em
um ambiente desburocratizado e imune à intervenção estatal excessiva. Acreditamos que,
quanto mais o Estado se intromete na vida das pessoas e empresas, mais ele atrapalha e
sobrecarrega o livre mercado. Cremos que os países enriquecem na mesma proporção em
que adotam o liberalismo econômico. Há, em todo o mundo e história, evidências mais do que
suficientes para comprovar a correlação positiva entre liberalismo econômico e riqueza dos
países. Nesta esteira, propomos o encaminhamento de diversas iniciativas legislativas de
desburocratização, modernização e transformação digital do Município de Natal.

2. Iniciativa Privada

p. 4 de 49
A FORÇA DA VERDADE

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
JOÃO 8: 32

• Acreditamos e incentivamos a ação, a iniciativa, privada. O indivíduo deve agir e fazer tudo o
que estiver ao seu alcance, dentro dos limites da Lei e da ética, para prosperar. As atividades
que não podem ser realizadas pelos cidadãos isoladamente, devem ser, então, de
responsabilidade das famílias, associações, empresas ou outras espécies de grupos
organizados. Apenas posteriormente, quando fora do alcance dos indivíduos e grupos acima
mencionados, o município, o estado e, por último, o governo federal, devem se envolver. A
nos propomos medidas de otimização da maquina publica para facilitar o desenvolvimento de
todas as iniciativas econômicas.

4. Governo limitado
• Governo é um conjunto de instituições por meio das quais nós, sociedade, mediamos conflitos,
defendemos direitos, atendemos a determinadas necessidades comuns e assumimos também
responsabilidades. Para estabelecer e fazer funcionar as instituições, nós, os cidadãos,
constituímos servidores públicos, que são agentes do Estado.
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• Considerando-se que a amplitude de liberdade dos cidadãos é inversamente proporcional ao
grau de intromissão desses agentes públicos na vida de cada um, torna-se fundamental a
imposição de limites claros e estreitos para a sua ação. Para evitar abusos dos agentes do
Estado, defendemos um governo limitado, descentralizado e tripartido. Propomos medidas de
enxugamento da maquina pública.

5. Estado de Direito e Império da Lei
• O Estado deve se subordinar à lei e aos direitos fundamentais. O Direito curva o poder,
colocando-o sob o império da lei.
• Sob o ponto de vista prático, isso significa que o governo, os poderes locais e regionais, os
órgãos, funcionários ou agentes dos poderes devem observar, respeitar e cumprir as normas
jurídicas em vigor, tal como devem fazer os entes privados.

6. Conservadorismo
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Conservador nos costumes é o cidadão que acredita em mudanças lentas, gradativas e
naturais que ocorrem com o passar do tempo, mediante a evolução natural da sociedade. O
conservador não é o sujeito agarrado ao passado, opositor intransigente de avanços,
comprometido em manter a todo custo as tradições existentes no seu habitat. Conservador é
aquele que enxerga com desconfiança os “teóricos de gabinete”, os quais têm a mania de
achar que encontraram a solução para todos os problemas do mundo e que, portanto,
fundados em suas teorias, julgam ter legitimidade para interferir na vida dos outros,
ensinando-os como devem viver as suas próprias vidas. Conservador é aquele que respeita
e deseja preservar as instituições (família, entidades religiosas, polícia, Poder Judiciário,
entre outros) e costumes, de modo geral.

7. Democracia Representativa, Transparente e Plural
• Apesar de todas as suas imperfeições, a democracia representativa – regime de governo
baseado na escolha de representantes políticos por meio de eleições periódicas – é a melhor
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opção disponível, visto que, até agora, o homem ainda não foi capaz de inventar um sistema
melhor.
• Os representantes eleitos devem corresponder à vontade dos seus eleitores. Essa
representação demanda uma verdadeira mentalidade de prestação de contas, além de canais
de diálogo e comunicação que garantam o efetivo respeito pela vontade e opinião do eleitor.
As tecnologias de informação e comunicação são aqui um novo suporte com enormes
potencialidades a serem desenvolvidas.

8. Qualidade de vida com inclusão social
• Defendemos a focalização dos programas sociais para as pessoas em condição de maior
vulnerabilidade. O Município deve ampliar a oportunidade de acesso à educação e saúde de
qualidade para os mais pobres, concentrando-se no financiamento dos serviços em parceria
com a gestão da iniciativa privada, com a integração dos indivíduos ao mercado, preservando
o poder de decisão nas mãos dos cidadãos. Devemos combater o clientelismo, diminuindo a
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interferência de políticos e burocratas e fazendo com que os próprios indivíduos sejam
protagonistas de sua história.
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COVID 19 E SUA LIÇÃO
• O impacto da pandemia foi absolutamente severo em todos as esferas administrativas. A
população sofreu os impactos majorados por uma estrutura arcaica, aos moldes das
oligarquias que sempre tomaram conta deste Estado e da nossa Capital.
• A pandemia alertou quanto a necessidade da imediata transformação digital de todos os
processos e procedimentos burocráticos da cidade do Natal. Onde a otimização dos recursos
públicos gerará uma sensível economia nos gastos públicos.
• A pandemia também indicou a ineficiente e demorada adoção de decisões por parte do poder
público, focadas em ações de enfrentamento politico nas esferas estaduais e federais, ao invés
de focar, exclusivamente no bem estar dos seus cidadãos.
• As lições da pandemia, que ainda sofremos, não devem ser esquecidas, sob pena de
permanecermos com a mesma infraestrutura arcaica, subutilizada e não tecnológica.
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A NOVA FORMA DE GOVERNAR.
• Após décadas de governos oligárquicos que atrasou e estagnou a econômica, a infraestrutura
das nossa cidade, faremos uma aliança da ordem com o progresso.
• Segurança, saúde e educação são nossas prioridades. Tolerância zero com a corrupção,
desperdício de dinheiro público.
• Para isso faremos a otimização de recursos publicos, o que de fato é uma clara demonstração
de ineficiência.
ORÇAMENTO BASE ZERO
• Assim como o previsto no Governo Federal, faremos com a fialidade do aparelhamento das
secretarias, inverteremos a lógica tradicional do processo de gastos públicos Cada gestor,
diante de suas metas, terá que justificar suas demandas por recursos públicos
• Os recursos financeiros, materiais e de pessoal, serão disponibilizados e haverá o
acompanhamento do desempenho de sua gestão. O montante gasto no passado não
justificará os recursos demandados no presente ou no futuro. Não haverá mais dinheiro
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carimbado para pessoa, grupo político ou entidade com interesses especiais. Prioridades e
metas passam a ser a base do orçamento, para gastar o dinheiro do POVO obtido pelos
impostos
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
• A administração pública inchou de maneira descontrolada nos últimos anos. Houve uma
multiplicação de cargos, benefícios e transferências sem comparação em nossa História Como
resultado, vemos um setor público lento, aparelhado, ineficiente e repleto de desperdícios
Podemos fazer mais com muito menos, partindo de um movimento de gestão pública
moderna, baseado em técnicas como o “Orçamento Base Zero”, além do corte de privilégios,
nos moldes de gestão do Governo Federal.
• Extinção definitiva da a ALIMENTAR-Empresa Pública Municipal, que se arrasta em processo
de liquidação;
• Realização de inventario patrimonial completo do Município do Natal;
• Revisão de todos os contratos atualmente firmado, repactuação
• Critérios técnicos para preenchimento dos cargos comissionados, em todos os seus níveis.
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PARCERIA DE ANALISE PREVIA E COM OS ORGAOS DE CONTROLE
(MPF/MP-RN/TCE-RN)
O Município de Natal, atraves dos órgãos internos de controle e Procuradoria do Municipio, de forma
articulada adora medidas de encaminhamento rotineiro e obrigatório aos órgãos de controle
externo, dando ênfase completa e transparência aos gastos públicos.
Notadamente faremos ações de transparência previa, articulada e conjunta com o Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte, Ministério Publico Federal e Tribunal de Contas do Estado.

PRINCIPAIS LINHAS DE AÇÃO.
SEGURANÇA: Formalização de um Plano Municipal de Segurança Pública, onde serão criadas
diversas ações de impacto a redução a criminalidade violenta no município de Natal, dentro das
ações de sua competência. Com ênfase as ações preventivas.
SAÚDE E EDUCAÇÃO: eficiência, gestão e respeito com a vida das pessoas. Melhorar a saúde e
dar um salto de qualidade na educação com ênfase na educação básica. Tecnologia aplicada na
gestão.

p. 13 de 49
A FORÇA DA VERDADE

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
JOÃO 8: 32

CORRUPÇÃO E DESPERDÍCIO DE DINHEIRO PUBLICO: criação de comitê de gestão de
otimização, transparência e combate a corrupção. Desburocratização para eficiência da
administração publica e melhor atendimento dos nossos cidadãos.
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SAÚDE
A rede básica de Saúde de Natal trabalha cotidianamente com falta de medicamentos, insumos,
infraestrutura e operação, além de um sistema notadamente arcaico e carente de gestão.
Precisamos dotar toda a secretaria e suas ações de uma transformação digital com finalidade de
oportunizar: gestão a saúde publica municipal. A gestão fará com que o município passe a ter
transparência; eficiência; otimização dos recursos; controle de estoque; tudo com acompanhamento
em tempo real.
Não propomos o invento ou projetos megalomaníacos que não saem do papel e consumem
esforços que são verdadeiros desperdícios. A prefeitura pode existir em hospitais públicos,
Unidades de Pronto Atendimento-UPA e nas Unidades Básicas de Saúde.
Propomos garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, em tempo adequado
ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção
básica e especializada.
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Atento aos projetos do Governo Federal o município do Natal deverá empreender medidas para
Telemedicina, prontuário eletrônico unificado, este sendo o pilar de uma saúde na base
informatizada e perto de casa. Onde postos, ambulatórios e hospitais devem ser informatizados
com todos os dados do atendimento, além de registrar o grau de satisfação do paciente.
• Aumentar a qualidade de atendimento da saúde;
• Operacionalizar todas as UBS e UPAS com insumos, conferindo gestão em tempo real de toda
a sua operação;
• Implementar reformas estruturais das unidades básicas do município de Natal;
• Implantar centros de especialidades médicas para expansão das consultas e exames
especializados para diminuir as longas filas e tempo de espera existente atualmente em
diversas especialidades médicas.
• Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas;
• Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes
comunitários. Prioridade para atenção básica e preventiva;
• Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos

disponibilizados;
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• Criar comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde.
• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de álcool e de
outras

drogas,

que

envolva

atenção

na

área

da

saúde,

educação, formação

profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro setor como as comunidades
terapêuticas.
• Desenvolver

campanha

educativa

em

todas

as

escolas

municipais,

particulares,

estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a
prevenção ao uso de drogas.
• Capacitar

profissionais

da

saúde

para

o

atendimento

adequado

aos

usuários e

dependentes de drogas licita e ilícitas;
• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e
lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da
pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
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• Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada
para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos;
• Atuar junto aos demais municípios da Região Metropolitana de Natal no sentido de
apoiar a organização do setor saúde em toda a região na expansão de serviços de
média complexidade, com fortalecimento de atenção básica resolutiva local; consórcio
metropolitano de saúde.
• Ampliação da rede básica de saúde (Nossa Senhora da Apresentação, Vale Dourado e Jardim
Progresso);
• Zerar as filas para exames e atendimentos de competência do município, especialmente RX,
Ultrassonografia, Endoscopia, ecocardiograma a titulo exemplificativo;
• Implemento de programa de Saúde Bucal completa, desde a educação de higiene bucal ao
tratamento adequado a todos os Natalenses;
• Ampliação do efetivo de atendimento das Policlínicas com serviços especializados de saúde
aos usuários da rede municipal de Natal.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – NATAL DIGITAL/DESBUROCRATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Adotamos a premissa de que devemos prestar um serviço de qualidade, com transparência e
eficiência para os cidadãos. Este deve ser o grande objetivo da transformação digital no setor
público. Isto porque a mudança, que tem como base modificar operações manuais, tornando-as
digitais, visa gerar valor do início ao fim da cadeia de processos de uma organização. O que já é
uma realidade no mundo empresarial, no município caminha a passos lentos.
A transformação digital serve como um meio para remodelar os processos e propiciar benefícios
para todos, do servidor ao cidadão. Iremos implementar estratégias para ir além do operacional e
transformar o modelo de governança, investindo em capacidades que garantam seu impacto.
Todas essas mudanças serão acompanhadas e absorvidas pelas pessoas que fazem parte ou são
afetadas de algum modo.
Todos os processos e fluxos deverão ser repensados, e não apenas virtualizados. Menos carimbos
e mais agilidade.
Vamos ter por meta disponibilizar 100% dos serviços públicos online.
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NATAL EMPREENDEDORA
Criar um ambiente favorável ao empreendedorismo é um dever do Município. Sabemos que de
forma articulada e com o apoio de diversos setores da sociedade civil organizada (SEBRAE, FIERN,
CDL e demais organizações) caberá a nos:
• Revisão dentro da competência municipal de regras de impacto ao empreendedorismo (afetem
a liquidez e disponibilidade de capital; tributaria; regulatória;)
• Promoção de cultura e educação empreendedora;
• Aumento de acesso ao empreendedorismo;
• Promoção do foco no empreendedor de alto impacto;
• Desenvolvimento de currículo, recursos e métodos de ensino;
• Treinamento e desenvolvimento de professores;
• Apoio da administração das escolas;
• Alocação de recursos financeiros;
• Estabelecimento de parcerias com as empresas e comunidade local;
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• Oportunidades para estudantes experimentarem seus projetos; e
• Criação do Observatório de Empreendedorismo

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
• Produzir e entregar moradias para a população de baixa renda, em parceria com o Governo
Federal.
• Retirada da população de áreas de risco com a regularização de lotes.
• Ampliar parâmetros de Solo Criado para famílias com renda de zero a três salários
para empreendimentos de Interesse Social.
• Reavaliação

dos

contratos

de

obras

eventualmente existentes, com a revisão dos

cronogramas físico-financeiros e processos das obras a serem licitados/relicitados, com
a adequação aos valores de mercado aos processos licitatórios.
• Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a sua reocupação por
empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil imobiliário da região.
• Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e projetos.
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• Promover

e

incrementar

• Desburocratizar

o

a

processo

Política
de

de

integração

aprovação

de

com

a

loteamentos

região

metropolitana.

populares,

definindo

prazos máximos para a sua aprovação.
• Efetivar o programa de regularização imobiliária;

ESPORTE E LAZER.
Daremos total atenção a nossas crianças e adolescentes com programas de inclusão social tendo
o esporte e a cultura como ferramentas.
• Estimulo a iniciação esportiva nas escolas municipais
• Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes e organizações como o SESI,
SEST, SESC.

Promover uma equipe multidisciplinar de

técnicos

esportivos,

árbitros,

psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais profissionais.
• Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes formadores.
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• Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias ao ar
livre, em parceria com as faculdades de educação física. E contarão com estagiários
(estudantes de educação física).
• Buscar recursos do Governo Federal para criação da Natal Olímpica – cidade onde poderão
ser praticadas as modalidades olímpicas. As pessoas poderão se cadastrar para a
prática ou para aulas experimentais da modalidade.
• Construir pistas de Skate, futebol, quadras poliesportivas e de outros esportes em todas
as zonas da cidade, de acordo com os anseios dos cidadãos.

JUVENTUDE
Criar o programa, uma rede de educação integral formada por escolas integrais, contra
turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização.
Esses centros, além de unidades de ensino e de profissionalização estarão voltados para a
difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico. Unidades criativas com forte
articulação educacional, esportiva, cultural e de inovação.
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• Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de deficiência,
promovendo cursos de educação profissional, conscientização da população em relação
às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, ampliando a acessibilidade, e
promovendo atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da juventude.
• Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de juventudes,
com o objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando a acessibilidade e
possibilitando a identificação do jovem com a produção cultural.
• Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de jovens em
projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio ambiente,
sustentabilidade, cidadania e conscientização política.
• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e manifestações,
representando as diversas identidades de juventudes, e fazendo com que o jovem
paranaense tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais de
atuação e protagonismo juvenil.
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SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
• Criação de forma participativa do Plano Municipal de Segurança Publica. Plano multisetorial
agregando diversas competências de varias secretarias municipais. O prefeito assumindo a
correta responsabilidade que lhe cabe na segurança pública e responsabilizando as áreas
envolvidas com o tema como as secretarias da Defesa Social, Serviços Urbanos, Saúde,
Educação, Esporte e Cultura.
• Aumentar o efetivo atual da guarda municipal nos próximos quatro anos. Hoje o efetivo da
Guarda Municipal é insuficiente para cuidar até mesmo dos próprios da prefeitura.
• Atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias civil, militar e federal nas diversas
áreas como, por exemplo, a Integração efetiva de todos os sistemas de atendimento
telefônico da área de segurança pública.
• Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia modernos e eficientes.
• Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros de Natal e no centro com a
participação da sociedade; implementando projetos já existentes, onde um conjunto de
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ações da Guarda Municipal em parceria com a população trabalhará na prevenção da
criminalidade, tudo como parte integrante do Plano Municipal de Segurança Publica.
• Criação dos Eixos Monitorados pela Guarda Municipal.
• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam a
criminalidade.
• Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo a violência e as
drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua.
• Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas relacionada à cultura da paz
e de segurança pública.
• Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade
• Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças
e adolescentes.
• Criação do observatório da segurança pública com a participação da Universidade no
diagnóstico da violência em Natal;
• Comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde.
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SERVIÇOS URBANOS
Natal deve fomentar e fazer mais com o que já esta disponibilizado. Exemplo dos nossos mercados
públicos, que não é frequentado pelos nossos cidadãos natalenses e nem por turistas, diferente do
que ocorre em diversas outras cidades.
Não é a divulgação, mas a falta de atratividades desses espaços.
• Dotar as feiras livres de melhorias de higiene, limpeza e padronização, com o devido
distanciamento sanitários indicado;
• Reformar os Mercados Públicos a fim de tornar atrativos ao Natalense e aos turismo;
• Reformar as praças públicas, com a inclusição de equipamentos de esporte e lazer, sempre
que possível pelas suas características, com farta e adequada iluminação;
• Implementar uma politica de conservação dos cemitérios públicos da cidade;
• Implantação do projeto Natal iluminada cujo o objetivo é eliminar pontos escuros da nossa
cidade; A iluminação atenderá critérios de segurança publica; além de ser uma atração
turísticas aos equipamentos urbanos;
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Aprimoramento e facilitação ao acesso aos serviços públicos de assistência social, saúde,
educação e moradia.
• Crescer, gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas de transferência e
complementação de renda e aumentara escolaridade são as principais formas de incluir a
parcela da população que vive abaixo da linha nacional de pobreza em nossa cidade
• Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo a violência e as
drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua. Será implantado o programa, uma
rede de educação integral formada por escolas integrais, contra turnos e centros
integrados de educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização.
• Ampliar as parcerias com o governo federal.
• Eliminar as moradias em áreas de risco.
• Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade aprendiz;
• Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade.
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• Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das equipes nas
atividades

socioeducativas

tais

como

cultura

do

direito,

prevenção de violações,

participação popular e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares
e

comunitários

de

crianças,

adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado

dimensionamento das equipes e equipamentos adequados, reformados e seguros.
• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e
lazer para atendimento especializado aos idosos.
• Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências para
as gerações mais novas, desde que atendida as novas medidas sanitárias
• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de
direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua.
• Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de justiça e segurança
pública.
• Ampliar o número de abrigos para a população de rua.
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• Implantar programa intersetorial de saúde mental, trabalho, geração de renda e assistência
social para atendimento a população de rua.
• Qualificar o atendimento

Fortalecer o combate ao trabalho infantil.

às famílias com crianças sob medida de proteção em razão de

violação de direitos no âmbito familiar.
• Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas.
• Ampliar o número de unidades de reabilitação para jovens em situação de dependência
química.
• Ampliar o número de centros de atendimentos à mulher que sofre violência doméstica.
• Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, como
população

de

rua,

mulheres

vítimas

de

violência,

crianças

e

adolescentes,

homossexuais, lésbicas e travestis.
• Reordenamento e ampliação da rede prestadora de serviços de acolhimento institucional, com
implantação de novos padrões de atendimento e de relação entre o governo municipal
e as entidades governamentais que considere: o custo dos serviços, a qualidade
do atendimento e a necessidade de supervisão e formação continuada dos colaboradores.
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Fortalecimento de parcerias com entidades não governamentais para assegurar
a universalização do acesso a programas sociais exigidos pelo atendimento personalizado
ao usuário.
• Implantação de acolhimento à mulher vítima de violência, mulheres com filhos, pessoas
idosas e com deficiência, conforme legislações específicas.
rede

prestadora

de

serviços

mediante

Reordenar

e

ampliar

a

estabelecimento de novos padrões de

relação institucional entre o governo municipal e as entidades não governamentais,
tendo como fundamento a complementaridade do papel do estado e a constituição da rede
de proteção sócio assistencial.
• Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários.
• Investir fortemente na capacitação dos atores da política pública de assistência
social, a fim de se assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as
instâncias do sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades locais.
• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços
de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada.
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• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da política pública de
assistência social.
• Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais.
MEIO AMBIENTE E URBANISMO
• Proteção e melhoria ao meio ambiente de forma integrada aos demais organizações
ambientais;
• Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, lixo,
combate a enchentes, desenvolvimento, arborização e conforto ambiental em uma só
direção.
• Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na educação pelo
consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade
ambiental, com critérios de não geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive
aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva.
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• Criar um centro operacional integrado da Prefeitura, de combate às enchentes, com
informações online dos principais rios e áreas de alagamento, bem como realizar obras
de prevenção e combate a enchentes em toda a cidade.
• Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de campanhas
educativas, em parceria com o terceiro setor.
• Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais desprovidas.
• Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as empresas na
implantação de programas de gestão ambiental.
• Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive por
meio de campanhas educativas.
• Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em tecnologias e
gestão ambiental urbana, em parceria com universidades.
• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios
em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais.
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TURISMO
Natal deixou de ser protagonista do turismo regional, como destino nacional e o internacional entrou
em um constante declínio.
A nossa proposta é de arrumação da nossa cidade. Abandona de ponta a outra, passaremos a
limpar, zelar, ordenar, disponibilizar banheiros, iluminar e demais ações para devolver a Natal que
merecemos. A cidade estando organizada para o natalense, frequentada pelo natalense, será um
nosso maior cartão postal e atração turística.
Sabença geral que o turistas preferem visitar espaços onde os cidadãos daquela localidade
frequentam, pois sentem-se integrado com a cidade.
Nossa vocação será direcionada ao turismo de famílias e o coorporativo. Aproveitamento de
grandes espaços públicos existentes.
Pretendemos revitalizar o uso e ordenação das nossas praias urbanas, os natalenses terão orgulho
de estar diariamente em nossa orla.
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Vamos articular o adesão do natalense nos diversos espaços públicos. Criaremos projetos como
Via Costeira com incremento de novos equipamentos urbanísticos em parceria e de forma articulada
com demais órgãos competentes.
• Transformar Natal numa cidade de excelência no turismo de negócios.
• Transformar Natal numa cidade turística acessível, com reformas dos pontos
para

a

recepção

adequada

aos

portadores

de

turísticos

necessidades especiais.

• Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional
de turismo
• Programa Praia para as Famílias; dotar todas as praias urbanas de acessibilidade, iluminação,
limpeza, banheiros e demais infraestruturas as famílias natalenses. Com atividades de forma
articulada com a iniciativa privada.
• Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Natal
• Criar um plano de divulgação de Natal para os Estados vizinhos, Brasil e para o exterior, de
forma articulada com os municípios que também são beneficiados com a vinda do turistas a
nossa cidade
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• Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade (Associações,
Federações, Sindicatos, etc.).
• Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade.
• Desenvolver o turismo religioso e cultural.
• Prospectar eventos esportivos nacionais e internacionais para nossa cidade.
• Implementar o projeto ’’Viva Natal Historica’’, orientado por guias com conhecimento
histórico, com objetivo de desenvolver o turismo no centro da cidade/ribeira.
• Desenvolver e apoiar novas Rotas Gastronômicas por meio de melhorias na iluminação,
segurança, estacionamentos e sinalização.
• Implementar o projeto de ciclo turismo “Conheça Natal Pedalando” com dicas de turismo
histórico, sustentável e de gastronomia nos trajetos percorridos.
• Estabelecer convênios com o Ministério do Turismo e outros órgãos federais para o
desenvolvimento de todas as ações viáveis em Natal.
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• Desenvolver parcerias com os municípios da Região Metropolitana, Litoral e Interior visando
oferecer diferentes opções turísticas ampliando assim o tempo de permanência do turista
em Natal.
• Incentivar os hotéis a divulgarem aos turistas o mapa de Natal inclusive com informações
culturais, gastronômicas e comerciais.

EDUCAÇÃO
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O desempenho é absolutamente ineficiente, onde nossas crianças possuem uma baixíssima índice
de competência de leitura e interpretação de texto, bem como deficiência na resolução de
problemas matemáticos.
Nossas crianças não sabem português e matemática, segundo dados do IDEB.
Focar no básico. Precisamos fazer bem o básico para preparar os nossos jovens a desafios
maiores, para que os mesmos não passem a crescer de forma deficiente por toda a trajetória
escolar.
Precisamos de mais matemática, ciências e português, sem Doutrinação e sexualização precoce.
Temos que fazer mais com os recursos atuais. Esse será nosso compromisso.
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• Acelerar a qualificação dos cidadãos ampliando a permanência e anos de estudo da
população, com uma forte articulação com a educação básica e ensino superior.
Articulação política e administrativa para indução educacional.
• Aumentar os investimentos na educação, em decorrência da necessária expansão da
educação infantil e da educação integral, investimentos em formação e projetos
pedagógicos, tecnologia (acesso a Internet wireless nas unidades da educação,
computadores e tablets), acervo de livros nas bibliotecas, reformas nas escolas,
nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e demais unidades educacionais;
• Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino,
independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população.
• Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no
continuo crescimento da qualidade, com garantia da universalização as crianças
e ampliação no atendimento na faixa de a partir de zero anos. Estabelecer um plano
de investimento muito forte na construção de novos CMEIs, adaptações e ampliações
em CMEIs e escolas, quando possível;
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• Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras poliesportivas
cobertas nas áreas disponíveis.
• Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens.

Esta

integração fortalece o aprendizado e as relações comunitárias.
• Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra turno ou
via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as
áreas do esporte, ciência e cultura.
• Desenvolver uma proposta com escolas municipais e estaduais, com professores,
diretores, pedagogos, e com os jovens, através de programas municipais, estaduais e
da união.
• Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades
educacionais especiais. Investir fortemente na capacitação dos

profissionais

da

educação.
• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil
e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos conselhos escolares.
p. 40 de 49
A FORÇA DA VERDADE

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
JOÃO 8: 32

• Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática.

As

estratégias do futuro

educacional da cidade, para os próximos 10 anos, têm que ser amplamente discutida pela
população de Natal. Da educação infantil as pós- graduações;
• Implantação de tecnologia no aprendizado dentro de criterior pedagógicos;
• Criação de programa de estimulo a leitura;

TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
A Capital do Rio Grande do Norte é a única que nunca realizou licitação publica para os meios de
transportes público coletivo.
Necessitamos modernizar nossas linhas de transportes concebidas quando a cidade tinha uma
dinâmica absolutamente diferente da atual. Antes o grande centro comercial era na Cidade Alta e
Alecrim; atualmente surgiram diversos espaços de grandes centros comerciais e volume
populacional. A cidade mudou, mas as linhas continuam passando pelos mesmos locais e
especialmente com o mesmo eixo. Isso gera a obrigação de transporte em um volume
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desnecessário, aumento do tempo de cada trecho, o que onera consideravelmente a tarifa do
transporte publico.
Outro erro recorrente é a desconsideração toda a influência das cidades inclusas na Região
Metropolitana de Natal. Buscar a integração entre os sistemas, permitindo a diminuição de veículos
circulantes e a otimização desses serviços. A omissão do Estado na Articulação da Região
Metropolitana é lamentável. Propomos uma articulação real, efetiva, juntamente com as novas
administrações para concretização da gestão consorciada da região metropolitana, em diversas
questões, e especialmente o transporte público de passageiros.
Esta obrigação esta prevista no Estatuto da Metrópoles (Lei 13.089/2015) para que Natal lidere em
conjunto com os demais municípios metropolitanos uma gestão plena.
A realidade é que os usuários de transporte publico demoram nas paradas de ônibus, quando
sobem na condução este é sempre lotado. Precisamos dar volume de transporte público, com
veículos grandes (papa-filas), capazes de acomodar o maior número de usuários.
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• Realizar programação de abertura gradual de atividades comerciais, desde que com o apoio
desses, a fim de evitar aglomeração, e conferir eficiência. Quanto mais funcional, dinâmico,
disponível e menos oneroso, maior será a adesão e prioridade em detrimento ao transporte
individual.
• Melhorar a acessibilidade com o nivelamento de calçadas, por ser medida de menor impacto,
além de ser compatível com as nossas ruas, facilitando o ingresso de idosos ou pessoas com
dificuldade de locomoção.
• Não podemos fechar os olhos para uma conta que não fecha. Não adiante o desejo de um
transporte utópico, mas que é inexequível. A Passagem tem que ser a de valor mais baixo
possível, com um transporte público eficiente.
• Implementar politicas de gerenciamento para que o transporte seja pontual, e o usuário saiba
de forma remota os seus horários e disponibilidade.
• Incentivar medidas e ações de aumento da segurança nos transportes públicos da cidade.
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• Garantir a todos os usuários que o transporte seja dotado de veículos com manutenção
periódica, em total funcionamento, com a criação de canal direto de reclamação com a
Secretaria de Mobilidade.
• Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por pedestres,
ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores de bens, veículos particulares e
de serviço.
• Uma nova proposta integrada para o sistema de mobilidade na sua totalidade, definindo
a sua hierarquização e arquitetura de fluxos, em função de novos dados de pesquisa
de origem e destino e análise de contagem de tráfego – inteligência de trânsito.
• Promover uma maior integração entre os modais de transporte e a região metropolitana.
Interligação da região metropolitana.
• Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto educacional de
prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada.
• Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta, principalmente
como veículo de trabalho e transporte de bens.
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• Planejamento de uma nova malha cicloviária para os próximos 10 anos;
• Readequação e construção de ciclorotas/ciclofaixas em toda a cidade, dotadas de mobiliário
urbano específico, garantindo uma grande malha cicloviaria urbana;
• Construir, restaurar e requalificar as calçadas de Natal, com ênfase no rebaixamento
dos meio-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade (NBR 9050), e na construção
de passagens mais altas em nível principalmente ao longo do sistema de transporte publico,
junto aos pontos de ônibus, terminais de transporte, atrações turísticas e equipamentos
urbanos e áreas de lazer dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos pela
legislação urbana.
• Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários, recepção e paraciclos) nos
principais pontos de ônibus, escolas, postos de saúde, creches e praças.
• Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo.
• Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e acessibilidade
urbana na Secretaria Municipal de Trânsito.
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LIMPEZA URBANA
Limpeza urbana será o ponto chave da nossa administração. Com uma eficiente e capaz
empreendimento de esforços a fim de dotar Natal como a capital mais limpa do Brasil.
Incrivelmente é o básico a ser feito, mas até hoje não o é. Falta de planejamento, atraso na coleta
e demais empecilhos de toda ordem que faz com que a cidade tenha pontos de acumulo de lixo
diariamente;
Criar um programa de educação de limpeza urbana;

CULTURA
• Dar prioridade aos artistas locais;
• Destinar investimento direto em cultura para garantir as condições financeiras de programas
consistentes e relevantes, pois a cultura é formadora de cidadania e base do
desenvolvimento sustentável para todos os cidadãos.
• Renovar a lei municipal de incentivo a cultura, junto com os natalenses, num processo
democrático e participativo.
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• Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com qualidade,
revendo o papel e função dos órgãos gestores, o modo de elaboração e execução
das políticas culturais, num novo cenário que engloba um Plano Municipal de Cultura.
• Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple o
fazer cultural - quem faz, como faz e quando faz -, a produção cultural, espaços culturais,
eventos, economia cultural, etc. Este ‘mapa da cultura’ vai facilitar o aperfeiçoamento
das parcerias, das políticas e da gestão públicas.
• Construir com os natalenses um Plano Municipal de Cultura para dez anos visando garantir o
desenvolvimento cultural consistente e continuado, sendo este aprimorado a cada dois anos,
nas conferências municipais de cultura.
• Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos nos espaços públicos, em parceria
com a sociedade, e trabalhar para que elas se consolidem e sejam incorporadas ao
patrimônio cultural da cidade.
• Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e natural,
defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa cidade, pois a
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expressão cultural tem papel importante na formação do homem e na formação da nossa
identidade urbana.
• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas transversais de
apoio e fomento cultural.
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PARA FINALIZAR

Assim como a proposta de governabilidade do Presidente eleito pelo PSL em 2018, Jair
Messias Bolsonaro, todos os nossos objetivos não valem sem resgatar a fraternidade,
o respeito ao próximo, a cidadania, a responsabilidade com os mais fracos e
vulnerárveis

Fraternidade é lutar por quem não pode se defender dos maus. Brigar para que os
jovens tenham um futuro e os idosos não fiquem desamparados por um estado falido,
uma educação aparelhada ideologicamente e uma Saúde em frangalhos. É combater o
roubo do dinheiro público e não ser passivo ou indiferente com o sofrimento dos
brasileiros. Dotar a cidade do sentimento de orgulho em ser natalense.

O caminho da verdade.
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