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CHEGOU A HORA DE INSERIR NATAL NO NOVO BRASIL
“Tudo o que é necessário para o triunfo do mal,
é que os homens de bem nada façam.”
Edmund Burke (1729 – 1797)
Nossa Natal vive o retrato do abandono e de disputas políticas que dificultam o
acesso a oportunidades de crescimento e desenvolvimento da cidade e do próprio Estado
do Rio Grande do Norte. Temos uma rica história, construída com muito trabalho e luta.
Luta inclusive para sermos brasileiros, no combate à invasão holandesa no século XVI,
quando Natal, subjugada por 21 anos, teve seu nome trocado para Nova Amsterdam.
Da mesma maneira que o Rio Potengi encontra o Oceano Atlântico no Forte dos
Reis Magos, Natal precisa se encontrar com o desenvolvimento econômico, com uma
gestão que trate e resolva os seus problemas e que tenha no Governo Federal um aliado e
não um inimigo. Da mesma maneira que o Brasil mudou em 2018 com a eleição de Jair
Messias Bolsonaro para a Presidência da República, precisamos inserir nossa “Cidade do
Sol” em um rumo de desenvolvimento e progresso.
Nossa cidade colaborou com a liberdade no mundo ocidental durante a Operação
Tocha na Segunda Guerra Mundial, servindo como base aérea para as tropas aliadas. Com
esse legado em defesa da liberdade e da democracia, a cidade de Natal não pode se curvar
a desmandos e a ao autoritarismo, situações estas que estão sendo vivenciadas com a
pandemia causada pelo COVID-19, com o fechamento de setores econômicos e o
aumento do desemprego.
Chegou a hora e o momento de Natal ter uma gestão responsável, que seja amiga
daqueles que produzem riquezas e que respeite a população natalense. Uma gestão que
recupere a autoestima e o orgulho de ser natalense, transformando as belezas naturais que
Deus nos ofertou em fonte de riquezas e de geração de empregos com o turismo,
recuperando nossa infraestrutura, ofertando serviços públicos de melhor qualidade e
atendendo àqueles natalenses que menos tem. Precisamos dar um grande salto para que a
nossa Natal volte a ser uma cidade lembrada por suas belezas e não pelos índices de
criminalidade.
Neste plano de governo apresentamos, a partir de análises do cenário existente,
propostas viáveis, de fácil aplicação, e que podem tornar a cidade de Natal um lugar
melhor para se viver, trabalhar e produzir. Desejamos fazer da nossa belíssima “Noiva do
Sol” uma referência de gestão e administração nos níveis regional e nacional, nos
espelhando no Governo Federal de Jair Messias Bolsonaro. Com a proteção de Deus e
com muita vontade de trabalhar, vamos fazer de Natal a melhor cidade do Brasil.

FINANÇAS PÚBLICAS E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Natal tem hoje um orçamento relativamente alto, de R$ 3.108.699.966,00 (três
bilhões, cento e oito milhões e setecentos mil reais), segundo dados da Lei Orçamentária
Anual (LOA) aprovada para este ano. A folha de pagamentos consome 43,06% desse
orçamento, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na comparação
nacional, Natal tem uma boa porcentagem (32,14%) de seu orçamento dependente de seus
próprios tributos, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Embora Natal, em termos financeiros, encontre-se em uma boa situação em
comparação a milhares de outras cidades brasileiras, é necessário fazer mais para que a
cidade tenha uma gestão responsável e inteligente, que custe cada vez menos ao pagador
de impostos e que quebre com as tradicionais burocracias existentes no setor público. Na
gestão municipal, devemos combater, diuturnamente, os problemas relacionados à má
alocação de recursos públicos.
Uma gestão mais eficiente se faz fundamental, para que possamos oferecer
serviços melhores para a nossa população, permitindo investimentos em áreas como
educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. As propostas para revitalizar a gestão
municipal são as seguintes:














Facilitação no pagamento do IPTU permitindo o pagamento via cartão de crédito,
visando a concessão de descontos e permitindo o parcelamento para o cidadão;
Adoção de plataformas de Governo Digital, facilitando e melhorando o acesso do
cidadão aos serviços da Prefeitura;
Adoção de política de compliance e de transparência em todas as áreas da
Administração Pública Municipal, com a criação de mecanismos de controle
orçamentário no município, como a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal;
Renegociação de dívidas de Pessoas Físicas e Jurídicas com a cidade de Natal,
permitindo facilitação dos pagamentos. Em caso de insucesso, adoção de venda
da dívida via securitização;
Realização de reforma administrativa, buscando a racionalização da gestão
municipal em nossa cidade, com redução de secretarias e órgãos públicos;
Realização de reforma tributária visando atrair investimentos para a cidade nas
áreas econômicas onde a cidade de Natal tem vocação histórica;
Redução em 50% dos servidores lotados em cargos comissionados no município;
Aplicação de legislações Federais como a Lei de Liberdade Econômica, visando
a regularização e a abertura de novas empresas na cidade de Natal;
Renegociação das dívidas municipais com os Governos Estadual e Federal,
buscando melhorar as finanças municipais e dar fôlego à cidade de Natal para
quitação;
Fim do acúmulo de gratificações nos salários do funcionalismo municipal;












Instalação de painéis de captação de energia fotovoltaica nos prédios públicos e
unidades administradas pela Prefeitura de Natal, visando economia no custo de
energia elétrica para a Administração Municipal;
Criação de consórcio com as cidades vizinhas, visando melhores preços em
licitações;
Licitação da folha de pagamento municipal, permitindo arrecadação de divisas;
Criação de sistemas de desempenho do Servidor Público, onde seu ponto será
registrado por georreferenciamento, além da comprovação de viagens
administrativas;
Acompanhamento via internet das metas estabelecidas pela Prefeitura nos seus
planejamentos, como Plano Estratégico Municipal, Lei Orçamentária Anual
(LOA) e Plano Plurianual (PPA);
Criação de comissão para revogação e revisão de legislações que interfiram de
maneira negativa no desenvolvimento econômico municipal; e
Criação de sistema de metas e de plano de carreira para o funcionalismo público
municipal, para que o bom servidor seja premiado pela sua prestação de serviços.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Segundo o IBGE, Natal tem uma renda per capita de 3,1 salários mínimos e tem
35,9% da nossa população trabalhando em empresas da cidade. Hoje temos 35,7% da
nossa população com renda per capita de até meio salário mínimo e a Prefeitura precisa
dar respostas rápidas para a recuperação econômica de nossa cidade. Todas as ações
necessárias para promover crescimento e desenvolvimento do município serão realizadas
pela nossa gestão à frente da Prefeitura de Natal. As propostas para devolver a pujança à
nossa “Londres nordestina” serão as seguintes:










Criação de programa de arrendamento de propriedades imobiliárias do município
para o estabelecimento de atividades econômicas em Natal com oferecimento de
benefícios fiscais municipais;
Entendimentos com a ANAC, Ministério da Infraestrutura e empresas aéreas para
o aumento de oferta de voos para Natal, partindo das principais cidades do Brasil
e atraindo voos internacionais para Natal;
Busca de novos investimentos no setor hoteleiro, com atração de bandeiras
hoteleiras internacionais como AccorHotels, Hilton, Trump, Nacional Inn e
Atlantica;
Entendimentos com a EMBRATUR, Ministério do Turismo, Secretaria Estadual
de Turismo e empresas de cruzeiros marítimos para a inclusão de Natal nas rotas
dos cruzeiros marítimos nacionais e internacionais;
Incentivos para o aumento da produção pesqueira em Natal, por meio de parcerias
com o Ministério da Agricultura, negociações para o aumento da oferta de crédito
e melhorias para o escoamento e venda da produção;
















Aplicação do instrumento urbanístico Ocupação Urbana Consorciada (OUC) para
desenvolver programas de ocupação nas áreas de baixa densidade de construção
civil;
Desenvolvimento do projeto meu primeiro emprego, montando uma rede de
ligação do empregador com os candidatos ao emprego, através de feiras e eventos,
sistemas online de troca de currículos e experiências. A ideia é deixar transparente
as necessidades dos empregadores para que o interessado busque aprimorar seus
conhecimentos com mais objetividade e produtividade pessoal;
Atração de empresas para a cidade, observando as vocações econômicas históricas
de Natal, por meio de parcerias com o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, Banco do Nordeste e Sistema S;
Incentivo à reciclagem do resíduo de coco proveniente do consumo nas praias
para uso em adubo e em desenvolvimento de fibras para uso em atividade
industrial;
Promoção, em parceria com a iniciativa privada de calendário de eventos como
festivais culturais e gastronômicos, movimentando a economia municipal e
gerando empregos;
Estabelecimento de um programa de abertura de empresas, por meio de parcerias
com empresas juniores, incubadoras de base, bancos, sistema S e instituições de
apoio ao empresariado, permitindo o nascimento de pequenas empresas na cidade
e regularizando as existentes que estão na informalidade;
Atração de empresas no setor de entretenimento, visando o aumento de oferta de
locais que exploram a vida noturna na cidade; e
Criação, dentro da estrutura administrativa, de órgão que atue na atração de
investimentos privados e também públicos, visando a busca de conversas com
órgãos dos Governos Estadual e Federal e também do setor privado.

TURISMO
Não há dúvidas que a cidade de Natal tem no turismo uma de suas maiores
vocações. Nossas praias, dunas e o nosso centro histórico encantam a todos que escolhem
a cidade de Natal para descansar. Não à toa, a cidade de Natal é considerada a porta de
entrada para o turismo no estado do Rio Grande do Norte, com um fluxo anual de dois
milhões de turistas.
Porém, a experiência do turista que escolhe a cidade de Natal como destino
turístico vem piorando cada vez mais. A cidade não consegue formular um calendário de
eventos visando a atração de visitantes, os índices na área de segurança pública apenas
pioram, pontos turísticos deterioram-se pela falta de planejamento e manutenção.
Temos uma das cidades mais lindas do Brasil e temos que aproveitar todo o
potencial que a cidade de Natal tem para aumentar o número de turistas, principalmente

como ferramenta importante para a recuperação econômica da cidade. Muitos que iriam
para destinos fora do Brasil agora podem escolher destinos nacionais de turismo, fazendo
com que Natal possa ter oportunidades de crescimento. As propostas para revitalizar o
turismo natalense são as seguintes:





















Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, buscando a organização do
turismo na cidade e sua divulgação, de modo a retomar o sentimento de orgulho
de ser natalense nos cidadãos;
Exploração das áreas conexas aos locais de visitação para alimentação e lazer,
desonerando a prefeitura da manutenção dessas áreas e ampliando a visitação dos
espaços públicos;
Transformação do Rio Potengi em um novo destino turístico, aproveitando o
potencial existente na área, em moldes semelhantes ao Rio Sena, em Paris;
Criação de um distrito de arte, como em Miami e Berlim, por meio de parcerias
com o setor privado e com artistas locais, promovendo incentivos ao setor por
meio de legislação urbanística;
Integração a partir de um sistema de ônibus circular que percorrerá todos os pontos
turísticos da cidade;
Instalação de centros de apoio ao turista, com informações e guias turísticos à
disposição;
Disciplina e fiscalização do uso das faixas de areia nas praias da cidade;
Melhoria da sinalização (com placas em inglês e espanhol), da iluminação pública
(troca das luminárias por LED), da limpeza urbana, das calçadas e quiosques nas
praias, dos estacionamentos na cidade, bem como a facilitação do acesso aos
pontos turísticos, principalmente para idosos e pessoas com necessidades
especiais;
Promoção do Turismo de aventura, das trilhas ecológicas e dos esportes náuticos
e mergulho, em parceria com a iniciativa privada;
Apoio no âmbito das responsabilidades da Prefeitura de Natal para a consolidação
do Carnaval de Natal, Carnatal, o natal em Natal e o(s)festival(is) gastronômico(s)
em festividades que sejam marcas da cidade de natal, buscando a valorização dos
artistas e produtos locais;
Identificação do perfil e vocação de cada ponto turístico para investimento no
potencial de atração de mais turistas;
Criação de calendário de eventos, inclusive nos períodos fora da alta temporada e
feriados, aproveitando todo o espaço da cidade para promoção de atividades
culturais, musicais e artísticas;
Garantia da manutenção de instalações e equipamentos turísticos por meio de
parcerias com o setor privado;
Incentivo ao turismo cultural por meio do apoio à conclusão do Museu da Rampa,
a conclusão da reforma da Fortaleza dos Reis Magos e a conclusão da reforma das
praças do Centro Histórico de Natal;




Apoio e incentivo ao projeto Natal & Parnamirim Field na 2ª Guerra Mundial,
contribuindo enormemente para o turismo cultural; e
Apoio à realização de estudos de viabilidade econômica para a concessão do
Centro de Convenções, Museu da Rampa, Fortaleza dos Reis Magos, Centro de
Turismo de Natal e Parque das Dunas.

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Para que a nossa cidade ofereça uma excelente experiência turística para aqueles
que escolhem a cidade de Natal como destino de férias ou trabalho e também para
melhorar a qualidade de vida da população natalense, infraestrutura e mobilidade urbana
de qualidade se fazem fundamentais.
Embora em termos fiscais a cidade de Natal encontre-se em uma situação
privilegiada em comparação a outras cidades do Brasil, a Prefeitura deve desenvolver
parcerias com o setor privado e com os governos Estadual e Federal para realização de
obras e ações de melhoria da mobilidade urbana. O caminho de parceria com os entes
governamentais e com o setor privado podem fazer com que Natal melhore a sua limpeza
urbana, tenha ruas com uma qualidade asfáltica melhor, um serviço de abastecimento de
água e coleta de esgoto que funcionem de verdade e que preservem o meio ambiente.
As propostas que apresentamos para buscar a melhoria da infraestrutura natalense
e a mobilidade urbana na cidade são as seguintes:













Parcerias com a iniciativa privada para promoção de ações de zeladoria na cidade;
Instalação de piso tátil (podotátil) nas calçadas das vias com maior circulação de
pedestres;
Mapeamento dos gargalos existentes no trânsito e aplicação de soluções imediatas
através de alterações de trajeto e utilização de faixas reversíveis em horários de
pico;
Parcerias com a iniciativa privada e com a concessionária COSERN para a troca
do parque de iluminação pública para lâmpadas de LED;
Instalação de sistema de bombas de recalque nos pontos críticos de alagamento
da cidade para evitar enchentes, além de obras de macrodrenagem para terminar
com os alagamentos em Natal;
Criação de um modelo expresso de licenciamento ambiental para determinadas
atividades, com equipe de servidores qualificados para análise rápida de
processos;
Viabilização, por meio de parcerias a construção de linhas de BRT (Bus Rapid
Transit) na cidade, buscando aumentar as opções de transporte público;
Revitalização das vias asfálticas da cidade;
Recapeamento e melhoria na sinalização horizontal e vertical das vias asfálticas;

















Negociações com a Infraero, Ministério da Infraestrutura, ANAC, setor privado,
Consórcio Inframérica e empresas aéreas para a ampliação e reforma do
Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves;
Revitalização e construção de calçadas onde inexistem;
Revitalização e criação de mais faixas de pedestre;
Instalação de semáforos para pedestres;
Remoção contínua de entulho para desobstrução da circulação de pedestres;
Revitalização e criação de ciclovias e ciclofaixas;
Revitalização e criação de novos bicicletários estabelecendo parcerias com o setor
privado;
Revitalização e instalação de sinalização para bicicletas;
Criação de cruzamentos rodocicloviários;
Instalação de bicicletários nos pontos de ônibus para realização da integração
intermodal;
Criação de corredores expressos de ônibus BRS (Bus Rapid System) nas vias com
maior circulação de veículos do município;
Criação de corredores expressos onde somente ônibus e táxis com passageiros
podem trafegar;
Construção de pontos de ônibus, estabelecendo parcerias com a iniciativa privada
para exploração de propaganda; e
Parcerias com a iniciativa privada para a promoção de investimentos na área de
tratamento de resíduos sólidos urbanos, como usinas de biogás e aterros sanitários.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Com uma rede municipal de 146 escolas, a cidade de Natal atualmente tem 58.449
alunos matriculados, com um custo mensal de R$ 794,14 por aluno, dados apontados pelo
Censo Escolar realizado pelo INEP/MEC. A educação municipal apresenta problemas
históricos envolvendo a qualidade do ensino e a nota no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) representa isso, com a cidade de Natal estando abaixo da meta
nacional, que é de 6,0. Hoje nosso município tem a nota 4,8, mostrando que precisamos
melhorar muito na área educacional.
Os jovens de hoje serão aqueles que ocuparão os empregos de amanhã. Para que
nossos jovens estejam preparados para o futuro, oferecer a melhor formação possível se
faz necessário, utilizando todos os métodos e tecnologias para que o estudante natalense
possa garantir seu pleno desenvolvimento humano. Além da melhoria da educação
natalense, a promoção da prática de esportes e o incentivo à cultura serão pontos
importantes para promover todas as potencialidades dos natalenses.
Nosso município deve utilizar todos os caminhos para oferecer um serviço de
qualidade para os natalenses principalmente incentivando o uso de parcerias com o setor

privado e com o Governo Federal. As propostas para melhorar a educação, fortalecer o
esporte e valorizar a cultura na cidade de Natal são as seguintes:























Parceria com o Ministério da Educação para a promoção de ações como o
programa de aquisição de material escolar, de alfabetização e de literacia familiar;
Parceria com o Ministério da Educação para que Natal seja contemplada com uma
segunda escola no programa de Escolas Cívico-Militares do Governo Federal;
Revisão do Plano Municipal de Educação, visando a melhoria da grade curricular
dos estudantes natalenses, buscando inserir as melhores práticas educacionais
existentes no mundo;
Criação de programas de formação continuada aos professores da rede municipal,
mantendo sua formação atualizada e adequada as melhores práticas do processo
de ensino-aprendizagem;
Parceria com instituições religiosas, esportivas e culturais para o oferecimento de
atividades no contraturno escolar como reforço escolar, prática esportiva, música,
informática e ensino de línguas estrangeiras, buscando manter os jovens com
ocupação fora do período escolar;
Parcerias com as equipes desportivas sediadas em Natal e universidades para a
busca de novos atletas para atuarem e estudarem na cidade;
Criação de Plataforma Online para os estudantes da Rede Municipal de Natal e
moradores da cidade, oferecendo atividades de reforço, deveres de casa, leitura,
prática de estudos e preparação para provas como o Vestibular e o ENEM;
Ensino da história natalense nas escolas, criando o sentimento de pertencimento e
fortalecendo o orgulho de ser morador de Natal;
Viabilização com o Ministério da Educação e com o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos para a expansão da oferta de creches municipais, com
ampliação do horário para às 19:00h;
Implantação de projeto-piloto de vouchers para a educação infantil e ensino
fundamental, para que as escolas particulares recebam aqueles que não consigam
acesso a Rede Municipal de Ensino, combatendo a evasão escolar;
Criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e à Cultura, promovendo o
financiamento de atividades culturais e esportivas na cidade;
Viabilização com os governos Estadual e Federal, embaixadas e consulados a
criação de escolas bilíngues públicas, em semelhança ao que já foi realizado entre
a cidade de São Gonçalo e o consulado da França, no Rio de Janeiro;
Adoção de modalidade de Ensino à Distância para os alunos do Ensino de Jovens
e Adultos (EJA), oferecendo plataforma online para acompanhamento das aulas,
buscando facilitar a vida de quem já trabalha durante o dia e deseja completar seus
estudos no nível fundamental e médio;
Adoção de métodos e tecnologias que possam melhorar o processo de ensinoaprendizagem dos alunos de Natal como a plataforma Duolingo e do sistema
matemático Kumon;


















Criação dos Jogos Escolares de Natal, buscando integrar as escolas da cidade por
meio da prática esportiva e promovendo os bons valores que o esporte promove
na sociedade;
Apresentação na Câmara Municipal de Projeto de Lei que institua o programa
“Escola Sem Partido” e a vedação do ensino de ideologia de gênero nas escolas,
visando o combate a doutrinação ideológica na rede municipal de ensino e a
invasão do professor na formação sexual e moral do estudante;
Criação de programa de apresentações culturais semanais em diversos pontos da
cidade, incentivando a cadeia produtiva da cultura em ações como apresentações
teatrais, apresentações musicais e exposições;
Criação de um sistema de avaliação de desempenho escolar municipal e um
indicador de qualidade de gestão escolar;
Premiar escolas-modelo, a partir da melhoria dos resultados de desempenho
educacional e da gestão vigente, por meio da criação do Sistema de Incentivo
Escolar;
Realização de parcerias com universidades para levar palestras, projetos e
oportunidades para alunos da educação infantil e ensino fundamental
estimulando-os a pensar no próprio futuro e no seu envolvimento com
universitário;
Busca de parcerias com setor privado para a promoção de cursos técnicos para a
população da cidade;
Promoção de parcerias com o Terceiro Setor, Governos Federal, iniciativa
privada, instituições religiosas e culturais para a criação de companhia de teatro
municipal e orquestra sinfônica;
Incentivo à criação de bandas marciais pelas escolas sediadas no município; e
Promoção de desfile cívico no dia do aniversário da cidade, em parceria com as
Forças Armadas e as escolas do município.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Com um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,763, a cidade de Natal tem
uma qualidade de vida considerada alta pelos indicadores. Todavia, sabemos da realidade
de muitos irmãos natalenses que pouco ou nada tem. Atualmente, segundo dados do IBGE
35,7% da nossa população tem renda per capita de até meio salário mínimo, mostrando a
realidade de que se faz necessário atacar o problema da pobreza na cidade.
Assim como a gestão de Jair Messias Bolsonaro tem como marca a frase “nenhum
brasileiro ficará para trás”, nossa gestão em Natal terá como marca “nenhum natalense
ficará para trás”. Nossa gestão terá a preocupação de atender aqueles que menos tem,
visando que estes, em um futuro próximo, possam caminhar sem a dependência do Estado
para sobreviver, garantindo seu sustento com o suor de seu trabalho.

As propostas que apresentamos na área de Assistência Social e Direitos Humanos
em Natal são as seguintes:













Criação do programa “Trabalho Novo”, oferecendo benefícios fiscais as empresas
locais que contratarem natalenses que estiverem em condição de pobreza extrema;
Encerramento de conselhos municipais na área de assistência social e direitos
humanos que existem apenas por interesses políticos e ideológicos;
Cadastro para recebimento do Programa Bolsa Família realizado de maneira
digital, visando a redução de custos e de burocracia;
Construção de um restaurante popular na cidade, visando garantir a segurança
alimentar da população natalense;
Combate às cracolândias, visando a internação compulsória dos usuários de crack
para que estes se recuperem deste vício, com estabelecimento de parcerias com
clínicas de reabilitação e instituições religiosas;
Viabilização, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da
vinda de unidade da Casa da Mulher Brasileira para Natal visando auxiliar a
mulher vítima de violência doméstica;
Remoção das populações em áreas de risco, estabelecendo parcerias com o
Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal para
a construção de habitações populares e do programa “Minha Casa Minha Vida”;
Realização de programas de regularização fundiária, visando garantir o direito à
propriedade privada as populações de baixa renda; e
Resgate das pessoas em situação de rua, com a ampliação e construção de
unidades do Centro Pop.

SEGURANÇA PÚBLICA
Talvez a segurança pública seja um dos principais problemas da cidade de Natal.
Segundo o Atlas da Violência publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), Natal é a quarta capital com o maior índice de homicídios do Brasil, com 73,4
assassinatos para cada 100 mil habitantes, fazendo também com que nossa cidade seja
uma das 123 cidades mais violentas do Brasil.
Além disso, dados da Polícia Civil e da Secretaria Estadual de Segurança Pública
mostra que o índice de roubos aumentou em 48,4% em comparação a 2019. Chegou a
hora dos criminosos voltarem a terem medo das autoridades de segurança pública.
Entendemos que a segurança é um dever do Governo estadual, mas a Prefeitura de Natal
não pode se furtar de fazer tudo que está em seu alcance para combater essa escalada de
crimes em nossa cidade, que impacta diretamente na atração de investimentos e de turistas
para Natal.

Chegou a hora do cidadão natalense, do investidor que escolhe nossa cidade para
investir e do turista que escolhe Natal como destino de férias e descanso ter uma
segurança pública que funcione e do criminoso passar a temer as autoridades policiais.
As propostas para promover o combate ao crime em Natal são as seguintes:
















Transformação da Guarda Municipal em órgão complementar de Segurança
Pública, visando o desafogo das atividades da Polícia Militar em Natal;
Viabilização da denúncia por aplicativos, desenvolvendo aplicativos específicos
ou inserindo botões em aplicativos prontos para denúncia de abuso contra a
mulher e contra a criança;
Garantia do uso de armas de fogo pela Guarda Civil Municipal, realizando
parceria com a Polícia Federal para o treinamento dos agentes;
Estabelecimento de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia
Militar para ampliação do Programa Educacional de Resistência às Drogas
(PROERD) nas escolas, buscando a conscientização dos mais jovens no combate
ao uso e ao tráfico de drogas;
Viabilizar, com a Polícia Militar, a aquisição de mais viaturas policiais para
colaborar no combate ao crime na cidade;
Criação de Centro de Monitoramento e Controle na cidade, interligando as ações
da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal;
Estabelecimento de parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal
e Polícia Rodoviária Federal par coibir crimes na cidade, buscando o combate da
entrada de entorpecentes e armas ilegais na cidade, sobretudo em suas estradas;
Possibilitar o fechamento de ruas com cancelas e guaritas, caso os residentes
tenham interesse em restringir o acesso à rua durante a noite;
Buscar, com o Governo do Estado e com a Polícia Civil a instalação de Delegacia
especializada no atendimento ao turista na cidade;
Buscar, com o Governo do Estado o aumento do efetivo dos batalhões de polícia
militar instalados em Natal;
Melhorar as estruturas das companhias de Polícia Militar na cidade, oferecendo
estrutura de qualidade para os policiais que atuam na cidade; e
Viabilizar, com o Governo do Estado e com o setor privado a implantação do
Projeto Segurança Presente na cidade, contratando o policial militar para trabalhar
em seu horário de folga.

SAÚDE
Com 115 equipamentos de saúde pertencentes à Prefeitura de Natal incluindo
Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, unidades do Programa
Médico de Família, postos de saúde e hospitais, segundo levantamento do
DataSUS/Ministério da Saúde, a cidade de Natal já vivia problemas crônicos em seu
sistema municipal de saúde. A pandemia do COVID-19 agravou problemas como falta

de profissionais, falta de insumos e equipamentos médicos e filas nos sistemas de
regulação, e levou o sistema de saúde ao colapso.
Para resolver estes problemas, o caminho está na parceria com as Forças Armadas,
Corpo de Bombeiros, setor privado e Governo Federal, que, atuando em conjunto com a
Prefeitura de Natal podem entregar um serviço de saúde melhor para a nossa população.
As propostas para melhorar a gestão e o atendimento de saúde em Natal são as seguintes.






















Criação do programa “Corujão da Saúde”, que irá alugar clínicas e hospitais
privados nos turnos da noite e madrugada para a realização de exames, buscando
a redução na fila de espera;
Reequipar os Postos de Saúde e unidades do Programa Médico de Família situadas
na cidade, utilizando-se da contratação de médicos pelo programa “Médicos Pelo
Brasil”, criado recentemente pelo Ministério da Saúde;
Criação do Comitê Municipal de Estudo de Doenças, buscando preparar a Rede
Municipal de Saúde para possíveis crises causadas por pandemias ou outras
condicionantes;
Estabelecimento de parcerias com o Corpo de Bombeiros e Forças Armadas para
a alocação de médicos dessas instituições nos hospitais municipais;
Realização de obras de manutenção nos hospitais e unidades pertencentes a Rede
Municipal de Saúde, visando garantir a melhor infraestrutura na área;
Viabilização, por meio da Bancada do Rio Grande do Norte na Câmara dos
Deputados e do Senado de recursos para construção de Unidades de Pronto
Atendimento e aquisição de equipamentos hospitalares;
Viabilização da construção de um hospital-dia em Natal, dedicado a realização de
exames, cirurgias e consultas sem caráter de urgência e emergência;
Realização de campanhas de vacinação em escolas e praças nos fins de semana,
visando facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde;
Digitalização de resultados de exames, visando evitar filas nos laboratórios
municipais para retirada dos resultados e dando comodidade aos pacientes;
Identificação dos bairros com maior necessidade de atendimento e implantar
unidades móveis de atendimento, exames (por exemplo, mamografia) e
tratamento;
Entrega de medicamentos para pacientes acima de 65 anos e portadores de
necessidades especiais em casa, em moldes parecidos com o programa “Remédio
em Casa”;
Atenção especial ao controle de zoonoses e à proteção de animais domésticos.
Implementação de um calendário anual para castração de cães e gatos a preços
acessíveis;
Implantação da telemedicina em Natal com fins de realizar a triagem inicial do
paciente ainda na sua casa, buscando desafogar a rede municipal de saúde;
Parcerias com os Governos estadual e Federal para a construção e gestão de
hospitais e unidades de pronto atendimento na cidade;










Adoção da gestão compartilhada da área de saúde com as chamadas Organizações
Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
com adoção de políticas de transparência e compliance, buscando evitar casos de
corrupção na área de saúde;
Retomar a passagem do carro “fumacê” para realizar o combate ao mosquito
Aedes Aegypiti, evitando casos de Dengue, Chicungunya e Zika Virus na cidade
de Natal;
Implementação de projeto-piloto de vouchers na área de saúde, sendo possível sua
expansão em caso de sucesso;
Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de
construção de maternidade para partos de baixa e média complexidade na cidade,
visando reduzir a mortalidade infantil na cidade, melhorando a oferta de exames
pré-natal na cidade; e
Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de
construção de novas unidades hospitalares na cidade, visando desafogar a atual
rede municipal de saúde.

PROJETOS EM ANDAMENTO
A seguir são listados os projetos que ainda estarão em vigência no próximo
mandato da prefeitura municipal, segundo a Lei Orçamentária Anual do Governo Federal
(LOA). Trata-se apenas de uma referência inicial, sendo necessária a conferência dos
detalhes, principalmente de informações atualizadas sobre execução física e financeira de
cada projeto ou obra.
Transferências da União:








Convênio nº 894466 – Revitalização e reforma da infraestrutura urbana-obras de
pavimentação e drenagem nos bairros Planalto / Guarapes - etapa 1 e capeamento
/ recapeamento de diversas ruas em diversos bairros de Natal etapa 1 (Ministério
do Desenvolvimento Regional). Vigência 30-12-2019 a 30-08-2022. Valor total
R$ 29.200.257,30.
Convênio nº 886520 – Construção de Centro de Comercialização de produtos
associados ao turismo no Município de Natal/RN (Ministério do Turismo).
Vigência 06/11/2019 a 30/08/2022. Valor total R$ 24.226.137,55.
Convênio nº 888098 – Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS – Aquisição de Bens (Ministério da Cidadania).
Vigência 27/12/2019 a 27/04/2021. Valor total R$ 2.010.000,00.
Convênio nº 791183 – Implantar os Projetos Mulheres da Paz e PROTEJO em
comunidades com alto índice de violência doméstica e juvenil, através da
capacitação de mulheres e jovens em vulnerabilidade social por meio de percursos









social formativo (Ministério da Justiça e Segurança Pública). Vigência
30/12/2013 a 25/06/2021. Valor Total R$ 871.839,17.
Convênio nº 875628 – Reestruturação de Praças Públicas no Município de
Natal/RN (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 28/12/2018 a
10/04/2021. Valor total R$ 540.000,00.
Convênio nº 894658 – Fortalecer as ações de Segurança Pública do Município de
Natal/RN, por meio da modernização do sistema de videomonitoramento
(Ministério da Justiça e Segurança Pública). Vigência 30-12-2019 a 16-04-2021.
Valor total R$ 492.918,97.
Convênio nº 899952 – Pavimentação em vias urbanas do Município de Natal/RN
(Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 06/08/2020 a 06/08/2023.
Valor total R$ 251.396,52.
Convênio nº 891381 – Revestimento asfáltico (capeamento e recapeamento) da
Av. Miguel Castro - trecho entre a Av. Bom Pastor e pavimentação Rua Sampaio
Correia (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 243.533,97.

Painel Obras:












Identificação nº 4457 (PAC) – Modernização do Sistema de Trens de Natal
(Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 01/01/2014 a 31/12/2022.
Valor total R$ 471.662.931,13.
Identificação nº 9210 (PAC) – Saneamento Integrado nos bairros de Nossa
Senhora da Apresentação e Lagoa Azul (Ministério do Desenvolvimento
Regional). Vigência 13/05/2016 a 30/06/2021. Valor total R$ 137.929.417,30.
Identificação nº 1129 (PAC) – Drenagem, macrodrenagem e pavimentação no
bairro de Capim Macio - Galerias, Adutoras, Emissário, Reservatórios de
Detenção e Pavimentação (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência
17/09/2007 a 30/06/2021. Valor Total R$ 50.329.525,64.
Identificação nº 1127 (PAC) – Implantação do SES no bairro Capim Macio e parte
do bairro de Neópolis - Rede Coletora, Estações Elevatórias, Emissários e
Tratamento (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 07/02/2008 a
30/12/2025. Valor total R$ 45.020.422,56.
Identificação 91389 (Plataforma +Brasil) – Recuperação, implantação e gestão de
Sistemas de Dessalinização em Comunidades do Semiárido do Rio Grande do
Norte, fornecendo água de qualidade para o consumo humano em conformidade
com a metodologia do Programa Água Doce (Ministério do Desenvolvimento
Regional). Vigência 31/12/2019 e 29/12/2023. Valor total R$ 32.085.207,34.
Identificação nº 36903 (Plataforma +Brasil) – Implantação, recuperação e/ou
Ampliação de Sistemas Coletivos de Abastecimento d’água no Estado do Rio
Grande do Norte, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso
e Uso da água - Água Para Todos (Ministério do Desenvolvimento Regional).
Vigência 25/07/2012 a 08/03/2021. Valor total R$ 27.260.064,52.























Identificação nº 87869 (Plataforma +Brasil) – Construção de Centro de
Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no Município de Natal/RN
(Ministério do Turismo). Vigência 06/11/2019 a 30/08/2022. Valor total R$
24.226.137,55.
Identificação nº 35306 (Plataforma +Brasil) – Implantação dos sistemas de aterros
sanitários coletivos das regiões do Seridó e Alto Oeste, no Estado do Rio Grande
do Norte (Fundação Nacional de Saúde). Vigência 30/12/2011 e 03/10/2021.
Valor total R$ 22.000.000,00.
Identificação nº 88977 (Plataforma +Brasil) – Execução das Obras de
Recuperação da Barragem Passagem das Traíras, contemplando: (I) Abertura de
fenda no barramento (II) Execução das obras civis de recuperação e reformas da
barragem e (III) Supervisão e elaboração de projeto as built (Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas). Vigência 20/12/2019 a 31/12/2021. Valor
total R$ 21.978.684,16.
Identificação nº 1132 (PAC) – Implantação do SES na Bacia LS - Bairro Planalto
(Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência 07/01/2009 a 30/12/2025.
Valor total R$ 11.414.499,25.
Identificação nº 89847 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 4.062.350,00.
Identificação nº 89839 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 3.053.750,00.
Identificação nº 89838 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 3.036.000,00.
Identificação nº 91408 (Plataforma +Brasil) – Perfuração e instalação de poços
tubulares em áreas rurais do Rio Grande do Norte (Ministério do
Desenvolvimento Regional). Vigência 27/12/2019 a 30/08/2022. Valor total R$
2.875.000,00.
Identificação nº 90701 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 1.974.564,00.
Identificação nº 90921 (Plataforma +Brasil) – Promover o acesso a água para o
consumo humano, dessedentação animal e pequena produção de alimentos, por
meio da implementação de perfuração de poços tubulares em comunidades rurais
beneficiando pequenos agricultores e suas famílias em regiões que são mais
atingidas pela seca ou falta regular de água (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento). Vigência 30/12/2019 a 30/08/2022. Valor total R$ 1.895.600,00.
Identificação nº 34080 (Plataforma +Brasil) – Reformar e modernizar a Biblioteca
Pública Câmara Cascudo, transformando em um ambiente moderno e com
acessibilidade a públicos com necessidades especiais, bem como revitalizar e
atualizar seu acervo, no sentido de garantir o consumo de bens culturais e

















democratizar o acesso ao livro e a leitura (Ministério da Cidadania). Vigência
30/07/2012 a 17/09/2021. Valor total R$ 1.497.849,96.
Identificação nº 90707 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 1.023.960,00.
Identificação nº 91629 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 708.960,00.
Identificação nº 90696 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 30/12/2019 a
30/08/2022. Valor total R$ 562.655,00.
Identificação nº 83604 (Plataforma +Brasil) – Reestruturação de praças públicas
no município de Natal/RN (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência
28/12/2018 a 10/04/2021. Valor total R$ 540.000,00.
Identificação nº 94018 (Plataforma +Brasil) – Pavimentação em vias urbanas do
Município de Natal/RN (Ministério do Desenvolvimento Regional). Vigência
06/08/2020 a 06/08/2023. Valor total R$ 251.396,52.
Identificação nº 89901 (Plataforma +Brasil) – Revestimento asfáltico
(capeamento e recapeamento) da Av. Miguel Castro – trecho entre a Av. Bom
Pastor e pavimentação da Rua Sampaio Correia (Ministério do Desenvolvimento
Regional). Vigência 30/12/2019 a 30/08/2022. Valor total R$ 243.533,97.
Identificação nº 55435 (Plataforma +Brasil) – Ampliação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde (Ministério da Saúde). Vigência 31/12/2014 a
21/08/2021. Valor total R$ 189.999,00.
Identificação nº 11086 (PAC) – Modernização da Gestão Portuária (Ação 20B9)
- CDC, CODESA, CODERN, CODEBA (Fase II) (Ministério da Infraestrutura).
Vigência 01/10/2017 a 31/12/2022. Valor total R$ ASD

