PROPOSTAS PARA PROGRAMA DE GOVERNO
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Prefácio

Este Plano de Governo é um instrumento de planejamento construído por
várias pessoas, que buscaram, atentamente, refletir sobre a realidade de nossa
querida Natal-RN. Foi ouvindo a comunidade e suas demandas que esse
documento pôde ser formulado, traduzindo aqui as necessidades e dificuldades
da nossa população para, a partir disso, podermos definir quais soluções e ações
deveremos implementar a partir da gestão 2021-2024.
Em meio ao desejo de fazer o melhor por Natal, também nos preocupa o
momento político e econômico pelo qual o Brasil vem passando, que exige uma
estratégia em nível nacional, para que o nosso país volte a se desenvolver e
seus municípios retomem o ritmo do crescimento.
É preciso repensar as prioridades e implementar um plano de ação
alinhado com as possibilidades da gestão, ao mesmo tempo sintonizado com os
anseios da população e suas necessidades e carências. Apesar do orçamento
público vir sofrendo fortes limitações nos últimos anos, com inteligência, foco,
determinação e vontade de fazer o certo tudo pode mudar e pra melhor. Mas
para isso, é preciso contar com a ajuda de toda a comunidade local. Nenhum
gestor administra sozinho. Quando mais o povo estiver engajado, mais sucesso
a gestão terá. Até porque, se quem mede o sucesso de uma administração é o
povo, uma gestão participativa coloca o povo no centro das decisões, ajudando
e colaborando a enfrentar os desafios que a cidade apresenta.
O povo de Natal será a voz e os ouvidos da nossa gestão. Cada passo
que daremos, cada rumo que formos tomar, cada projeto que pretendemos
executar, contará com a participação popular. Será uma luta diárias, cujos
resultados poderemos sentir em curto espaço de tempo. A população sentirá a
mudança já nos nossos primeiros meses de gestão. Será um novo tempo, um
tempo de muitas mudanças, em que será construído um novo futuro para nossa
gente. Um futuro de oportunidade e de esperança para todos, sem nenhuma
distinção, de qualquer natureza. O nosso governo será do povo, para o povo e
com o povo.
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INTRODUÇÃO

O Brasil e o mundo passam por um momento muito difícil da sua história:
ao mesmo tempo, vivemos uma crise econômica, uma crise social e,
principalmente, uma crise de saúde pública, provocada pela Pandemia do
Coronavírus (Covid-19). De forma muito rápida e pegando todos desprevenidos,
a pandemia veio para tornar ainda mais difícil uma realidade que já não era fácil.
A retração natural da sociedade e a diminuição da atividade econômica,
serviu para aumentar ainda mais o desemprego em todas as cidades do país,
gerando, também uma queda de arrecadação e colocando em alerta a
administração pública. Surgiram problemas que nem sabíamos que existiam,
muito menos como lidarmos. A sociedade teve que se adaptar a um novo modo
de viver, em todos os aspectos.
Com novos problemas na sociedade, a gestão pública passou a ter à
frente novos desafios e teve também que se reinventar. Se o mundo mudou, a
forma de se administrar também mudou. Os problemas das cidades agora
exigem respostas muito mais rápidas e efetivas do que antes. As decisões, que
antes demoravam meses para serem tomadas, agora tem que ser tomada de
imediato. Isso exige preparo, competência e visão administrativa.
Decidir não é fácil. Decidir coisas que afetam diretamente a população, aí
que é difícil. A escassez de recursos nos municípios demandam um novo
dinamismo para os prefeitos. Agora é necessário fazer muito, com menos ainda.
A máquina administrativa precisa ser modernizada para alcançar o ritmo das
mudanças que estão sendo feitas a todo momento. É preciso capacidade de
gestão e equipe forte e unida para tocar atender da melhor maneira a população.
Nossa Natal apresentar muitos problemas que há muito tempo deveria ser
solucionado, porque nosso povo não merece passar por isso. Qualquer gestor
com o mínimo de amor pela cidade faria diferente do que vem sendo feito (ou
melhor, não sendo feito) nesses últimos anos: temos uma população totalmente
carente de assistência da saúde, a educação do município nunca esteve tão mal,
falta moradia para a população carente, as ruas esburacadas e na escuridão, o
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lixo e entulhos tomando de conta da cidade, dentre tantos outros problemas que
só quem é daqui sabe do que estamos falando. Isso não pode ficar assim. Temos
que mudar essa realidade. Temos que dar outras perspectiva ao nosso povo.
Nosso povo precisa de cuidado.
Por isso, nos colocamos à disposição da população de Natal para que,
escolhendo nosso projeto para administrar a cidade a partir do próximo ano,
fazermos uma gestão diferente do que já tivemos em toda nossa história
enquanto cidade. Teremos muito trabalho pela frente, mas, para nós e nossa
equipe, quanto maior o desafio, melhor será o sabor da vitória. Quando
conseguirmos deixar a nossa cidade da forma que sonhamos, esse será o
momento de olhar para trás e ver que tudo valeu a pena.
Vamos resgatar o orgulho do nosso povo. Nossa Natal é uma cidade com
enorme potencial econômico, com vocação turística, comercial, industrial e
cultural, um celeiro de talento e oportunidades, que poderia se tornar um grande
centro de negócios e atração de investimentos. Porém, nada disso tem sido
aproveitado, fruto de incompetência das gestões anteriores. Mas estamos aqui
para mudar tudo isso. Com a ajuda de todos, vamos fazer com que essa cidade
tenha o crescimento que ela tanto merece. Que Natal volte a brilhar com a luz
do nosso povo!

A CIDADE DE NATAL-RN

A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, fica
localizada na Região Nordeste do país. Possui uma área de aproximadamente
167 km², sendo a segunda capital brasileira com a menor área territorial e a sexta
maior capital do país em densidade populacional, distando 2 227 quilômetros de
Brasília, a capital federal.
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Foi fundada em 1599, às margens do Rio Potengi, contando com
importantes monumentos, parques e museus e pontos turísticos, como o Teatro
Alberto Maranhão e a Coluna Capitolina, no Centro Histórico, além de outras
atrações, entre elas a Ponte Newton Navarro, o Museu Câmara Cascudo, o
Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, o Museu de Cultura Popular, o Parque
das Dunas, a Catedral Metropolitana e praias como Ponta Negra e dos Artistas,
e eventos de grande repercussão, tais como a Feira Internacional de Artesanato
(FIART), o Carnatal, as festas juninas e as comemorações natalinas.
Historicamente, a cidade teve grande importância durante a Segunda
Guerra Mundial em 1942 durante a Operação Tocha, já que os aviões da base
aliada americana se abasteciam com combustível no lugar onde durante muito
tempo foi o Aeroporto Internacional Augusto Severo, sendo classificada como
"um dos quatro pontos mais estratégicos do mundo". Devido às operações da
primeira base de foguetes da América do Sul, no Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno, hoje localizada no município limítrofe de Parnamirim, Natal
também passou a ser conhecida como a "Capital Espacial do Brasil". A capital
potiguar foi também uma das doze sedes da Copa do Mundo de 2014.
De acordo com a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, a população do município é de 890.480
habitantes, sendo o décimo nono município mais populoso do país e sua região
metropolitana, formada por outros treze municípios do Rio Grande do Norte,
possui uma população estimada de 1.631.016 habitantes, formando a quarta
maior aglomeração urbana do Nordeste e a décima nona do Brasil.
A Região Metropolitana de Natal (RMN), também conhecida como Grande
Natal, reúne quinze municípios do estado do Rio Grande do Norte formando a
quarta maior aglomeração urbana do Nordeste, atrás apenas das regiões
metropolitanas de Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE) formando a
décima nona maior região metropolitana do país. Em 2015, o IBGE classificou a
Região Metropolitana de Natal como sendo a décima oitava maior do país.
Contudo, com a criação da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, no estado
de São Paulo, em junho de 2016, a Grande Natal passa a ser classificada na
décima nona posição.
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O termo refere-se à extensão da capital potiguar, considerando-se apenas
o núcleo urbano, formado por Natal e quatro de seus municípios limítrofes:
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz, que formam uma
mancha urbana continua, além de outros municípios próximos sem nenhuma
conurbação entre eles: Arez, Ceará-Mirim, Goianinha, Ielmo Marinho,
Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera Cruz e
Bom Jesus.
Natal-RN sofre hoje os efeitos de uma crise econômica por qual passa a
maioria dos municípios do Brasil, principalmente aqueles localizados no interior
do Nordeste. Esse cenário requer uma compreensão que vai muito além do
simples olhar sobre a realidade atual, pois é necessário ações efetivas e projetos
que gerem resultados positivos, os quais beneficiem toda população. Diante
disso, o papel do Poder Público é fundamental no município, visto que a
Prefeitura é a o agente principal na organização e desenvolvimento de políticas
públicas locais.
Os problemas da cidade, sejam eles de ordem econômica, ambiental, de
saúde, dentre outros, refletem diretamente no cenário social, e isso faz repensar
as estratégias alternativas que proporcionem à cidade de Natal-RN um projeto
efetivo de desenvolvimento sustentável, que ofereça as oportunidades que a
população tanto precisa.
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NOSSO PROGRAMA DE GOVERNO

Nosso Programa de Governo foi construído baseado nos desejos e
necessidades da população natalense. Ideias elaboradas em conjunto com a
comunidade, ouvindo a população, os líderes de bairros e a sociedade civil
organizada. Natal há muito tempo apresenta problemas que, entra Prefeito, sai
Prefeito, continuam do mesmo jeito, e, na maioria das vezes, até pioram.
A sociedade natalense já não aguenta mais conviver com a violência das
ruas e com o medo de sair de casa; com a falta de assistência de saúde e de
saneamento básico; com a falta de infraestrutura da cidade, a falta de
oportunidade de trabalho, a falta de uma boa educação para nossas crianças e
jovens, enfim, é difícil conviver com o abandono da cidade como um todo.
Quem anda por Natal nos dias de hoje, principalmente nos bairros
periféricos e distantes do litoral, é capaz de até pensar que não temos um
Prefeito, porque a situação que vê é de total abandono. Ruas esburacadas, sem
calçamento ou qualquer pavimentação, o lixo tomando de conta da cidade,
esgotos a céu aberto, enfim, um caos. Isso tem um impacto direto na saúde do
povo, agravando ainda mais um sistema municipal que faz tempo que fracassou.
É muito sofrimento para um povo só e isso precisa ser mudado.
Mas por que isso não é resolvido? É impossível de se resolver? O que
está faltando, recursos? Vontade de fazer? Sensibilidade para enxergar?
Competência administrativa? Coragem? Entendemos que nas últimas gestões,
Natal não teve a sorte de ter um Prefeito à altura da grandeza do seu povo e
com a capacidade de solucionar esses problemas.
Pretendemos que nossa gestão seja pautada na seriedade e
transparência, na participação do povo, na realização de obras sem maquiagem,
no respeito e zelo com o dinheiro público. Inauguraremos um novo padrão de
gestão pública, a partir da eficiência e modernização dos serviços oferecidos ao
nosso povo, para que Natal seja uma capital de oportunidades, moderna,
inclusiva, segura, com qualidade de vida e em pleno de desenvolvimento. Um
desenvolvimento que contemple a todos, com o uso correto de nossas riquezas
7

e de nosso potencial humano e natural. Nossa cidade muitas vezes parece não
pertencer ao nosso povo, excluindo a população do acesso à nossas belezas
naturais e dos serviços de cultura e lazer. Dessa vez, o povo será nosso foco.
Nossa capital será de todos os natalenses.
Nosso povo precisa ser bem assistido, precisa de atenção para resolver
seus problemas. Precisa de um gestor que lidere as mudanças que Natal tanto
precisam e que assuma o compromisso de lutar pelos direitos de seu povo. Um
gestor que trabalhe dia e noite para aumentar o emprego do seu povo. Que
melhore a qualidade de vida da sua população, através de um serviço público de
qualidade, ampliando os investimentos na saúde, na educação, no esporte e
lazer, na cultura, na estrutura urbana, no transporte público, e principalmente, no
combate à violência. Natal precisa de um prefeito que bote moral nessa onda de
violência que tanto assusta a cidade. Chega de violência! Chega de medo! Natal
não merece isso que está passando. Não estamos fazendo apenas uma
promessa vazia. Estamos apresentando o nosso compromisso sincero e
garantindo que vamos resolver, porque sabemos resolver e temos a coragem
para isso.
Nesse programa de governo, elencamos as prioridades de nossa gestão,
de acordo com a realidade de Natal. Trata-se de um planejamento para ser
executado durante os 04 anos de nosso mandato e que servirá para orientar a
gestão pública sustentável de nossa cidade a alcançar um patamar de
crescimento econômico inclusivo, socialmente justo e ambientalmente correto,
que elevará Natal à condição de pioneira no país em termos de desenvolvimento
sustentável.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

SEGURANÇA
EDUCAÇÃO
SAÚDE
TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CULTURA, ESPORTE E LAZER
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SEGURANÇA

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.”

O Artigo 144 da Carta Magna apresenta que:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
[...]
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.
[...]
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu
patrimônio nas vias públicas
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que

10

assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades
executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em
Carreira, na forma da lei.

Natal apresenta hoje uma das maiores taxas de violência de todo país. A
falta de segurança tornou-se um dos problemas mais graves da nossa capital,
afetando diretamente a vida da população, que se vê prisioneira de um sistema
que não protege a sociedade. O aumento da população somado com a falta de
oportunidade e de uma boa educação para nossos jovens e crianças é um dos
principais fatores para o aumento da criminalidade aqui em Natal.
Para se ter noção da gravidade da situação, Natal apresenta uma das
maiores taxas de homicídio entre jovens do país, colocando a cidade como uma
das piores cidades para um jovem viver no nosso país. Isso é resultado do
fracasso das políticas públicas e inexistência de ações efetivas no combate à
violência, mas, principalmente, de uma atenção à juventude e de criação de
oportunidade de estudo, de trabalho, de esporte e lazer. É necessário que se
crie espaços de inclusão, reduzindo a possibilidade do jovem ser atraído pelo
crime. Isso também será foco da nossa gestão.
Outro ponto que assusta na nossa capital é o aumento de violência contra
a mulher. Natal está entre as cidades com maior índice de homicídio feminino no
país, principalmente de mulheres negras. Isso não pode continuar. Por isso, na
nossa gestão, esse problema também terá uma atenção especial, em que
trabalharemos incansavelmente para tornar nossa cidade mais segura.
Nesse contexto, se faz necessária a elaboração e implantação (em
caráter de urgência) de um Plano Municipal de Prevenção e Combate ao Crime,
em que será feito um estudo indicando quais fatores têm afetado nossa
segurança e que caminhos deverá ser tomado pelo Poder Público local para a
solução desses problemas.
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A segurança é um direito de todos, inclusive, um direito fundamental. É
ele que garante muitos outros direitos, como o direito à vida, o direito à
integridade, dentre outros. Mesmo a competência maior em termos de
segurança pública seja da União e Estados, o gestor municipal não pode se
esquivar e não trabalhar para melhorá-la. Será por meio de uma gestão eficiente,
inteligente e articulada com outros Poderes e Órgãos, que buscaremos resolver
a questão da violência em nossa cidade, protegendo toda nossa população
contra esse mal que assola nossa sociedade.
Outra ideia que adotaremos é o reforço da segurança em cada bairro.
Com nosso projeto de revitalização dos espaços públicos de cada bairro da
cidade, a melhora na infraestrutura e aumento de investimentos público-privados
em cada comunidade, atrairá novas empresas para essas regiões e melhorará
o turismo local. Isso, por consequência, tornará necessário o aumento dos
agentes de segurança pública. Isso tem dado certo no movimento “Viva o Centro
de Natal”, em que um dos resultados positivos foi o aumento da segurança,
tornando aquele lugar um espaço de tranquilidade e lazer.
Dessa forma, tendo em vista os problemas já apontados e cuja solução
serão prioridades em nossa gestão a partir do ano que vem, propomos as
seguintes ações, a serem realizadas no curso do mandato 2021-2024 para a
cidade de Natal-RN:



Ampliar o efetivo da Guarda Municipal e sua frota de veículos;



Realizar treinamentos e capacitação das equipes da Guarda Municipal
que desenvolvem atividades de policiamento externo;



Aquisição de novos equipamentos e armas para a Guarda Municipal;



Criar uma política de incentivos para as forças de segurança local
baseada em metas de melhoria na sensação de segurança e na avaliação
de desempenho das forças policias pelo cidadão por meio de pesquisas;



Criar um Centro Integrado de Segurança Pública, articulado por
Região, para atuação de forma conjunta e coordenada, para que as
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ações se tornem mais rápidas e efetivas, por meio do monitoramento
de áreas e articuladas com demais órgãos de Segurança Pública;


Implantar o sistema de segurança para o monitoramento de todas as
praças, lagoas e praias da cidade, com a presença da Guarda
Municipal, devidamente treinados e equipados;



Implantar sistema de monitoramento por câmeras de vigilância nas
áreas mais vulneráveis da cidade e em todos os pontos turísticos e
centros comerciais;



Criar um sistema de articulação, monitoramento e denúncia em cada
bairro da cidade, em que o cidadão poderá se comunicar diretamente
com os órgão de segurança pública de forma sigilosa e anônima;



Ampliar e modernizar todo o sistema de iluminação pública da cidade;



Criar uma parceria com o Ministério Público e Conselho Tutelar para o
combate à exploração de crianças e adolescentes;



Garantir a segurança das escolas, por meio de um sistema de vigilância
continuada, interligado ao Centro Integrado de Segurança Pública;



Criar um programa municipal de segurança cidadã nas escolas do
município, com aulas sobre cidadania e formas de combate à violência;



Criar a Semana do Combate à Violência e Criminalidade a serem
desenvolvidas atividades em todas as escolas;



Criar um amplo programa de prevenção ao uso de drogas nas escolas;



Criar núcleos de apoio ao combate da violência contra a Mulher;



Criar núcleos de apoios ao combate à violência contra Crianças e
Idosos;



Ampliar o efetivo da Ronda Escolar;



Melhorar a segurança de cada bairro nos espaços públicos, via parceria
com o Governo do Estado. O modelo de revitalização de cada bairro
que adotaremos trará bons resultados na área da segurança pública,
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pois atrairá mais pessoas para a região, tornando necessária o
aumento dos efetivos em cada local;

EDUCAÇÃO

O Art. 30 da Constituição Federal de 1988 define a competência dos
municípios no que tange à educação da seguinte forma:

“Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, programas de educação pré-escolar e de
ensino fundamental.”

A competência municipal, neste caso, está relacionada à educação préescolar e fundamental, podendo contar com o apoio da União e do Estado em
termos financeiro e técnico. Contudo, nada impede do município ter escolas nos
demais níveis de ensino, assim tenham condições para mantê-las.
Os artigos 205 e 206 da Constituição prevêm que:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.”

14

Assim, pretendemos que na nossa gestão, a Educação seja feita de forma
integrada com a sociedade, com a participação ativa da família, criando parcerias
com as Igrejas e outras instituições da sociedade civil e Militar.
O art. 206 da Constituição, por sua vez, prescreve os princípios que
deverão reger a educação no país:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na
forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, assegurado regime
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais
da educação escolar pública, nos termos de lei federal;
IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de
trabalhadores considerados profissionais da educação
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básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. “

É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe sobre o papel dos
municípios em relação à educação:

“Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às
políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino;
IV

-

autorizar,

credenciar

e

supervisionar

os

estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e,
com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação
em outros níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos

vinculados

pela

Constituição

Federal

à

manutenção e desenvolvimento do ensino;
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se
integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele
um sistema único de educação básica.”
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Uma das prioridades da nossa gestão em relação à educação será a
implantação de Escolas Cívico-Militares. O novo modelo a ser implantado será
uma parceria da Prefeitura com as Forças Armadas e órgãos de segurança
pública. O objetivo é implementar e fortalecer, junto às redes de ensino públicas
municipais, novos modelos de gestão de alto nível, nos padrões empregados
nos colégios militares, que têm sido modelo de sucesso em todo país há tantos
anos.
A Escola Cívico-Militar do município terá por meta contribuir com a
qualidade do ensino na educação básica, além de propiciar aos alunos,
professores e funcionários um lugar mais seguro, passível de uma atuação
focada na melhoria do ambiente e da convivência escolar. A parceria com as
Forças Armadas e de Segurança Pública funcionará em forma de colaboração
nas áreas de gestão escolar e gestão educacional, a fim de contribuir com a
melhoria do ambiente escolar. Todas as escolas que seguem o modelo militar
tem sido exemplo de bons resultados. Nosso modelo será pautado em três
pontos: disciplina, moralidade e resultado.
Portanto, para a área da EDUCAÇÃO, propomos para a gestão 20212024 as seguintes ações:



Criação de Escolas Cívico-Militares;



Implantação do modelo cívico-militar em pelo menos na metade das
escolas do município;



Construção de creches em tempo integral, principalmente nos bairros
mais carentes e populosos da cidade;



Criação do vale-creche.



Criação de um cursinho popular gratuito, para preparação para o ENEM;



Aumentar a oferta de ensino em tempo integral nas escolas do município;



Ampliar a carga horária de atividades complementares, como música,
artes e esporte;
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Criação da escola de música municipal;



Criar um programa municipal de aperfeiçoamento e qualificação de todos
os professores do município e técnico-administrativos;



Implantar um programa de acompanhamento com psicólogos e
assistentes sociais para as escolas do município;



Aumentar o orçamento para a educação do município;



Implantar o programa de apoio escolar para a pessoa deficiente;



Contratar mais profissionais intérpretes de LIBRAS para as escolas do
município;



Criar um programa municipal de apoio à criança e jovem autista;



Ampliar o programa municipal de alfabetização de jovens e adultos;



Ampliar e melhorar o cardápio da merenda escolar;



Implantar um programa de alimentação saudável nas escolas;



Criar o programa de apoio aos alunos carentes, com kits de merenda para
os fins de semana em casa;



Ampliar o número de Bibliotecas Públicas do Município;



Criar o Programa de Leitura nas escolas;



Garantir o acesso à vagas nas escolas do município a todas as crianças
em idade escolar;



Implantar um programa de saúde na escola, com consultas médicas e
odontológicas na própria instituição;



Garantir a consulta, exame e os óculos a todos os alunos carentes do
município;



Firmar parcerias com Universidade Públicas e Privadas para oferecer
cursos de Pós-graduação para todos os professores e servidores da rede
municipal de ensino;



Aumentar o número de laboratórios nas escolas;
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Adquirir novos equipamentos para os laboratórios de ciências e
informática nas escolas;



Ampliar a oferta de educação desportiva nas escolas;



Adquirir novos materiais para a prática de esportes das escolas do
município;



Apoiar os eventos das escolas municipais;
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SAÚDE

A SAÚDE é um dos principais problemas da sociedade brasileira. Há um
problema de gerenciamento dos recursos dessa área, que fazem com que um
sistema que deveria funcionar de forma eficiente, apresente tantas dificuldades.
A nível de municípios, a Constituição Federal prevê como sendo de sua
competência:

“Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população.”

Essa cooperação pode se dar por meio de ajuda da União e do Estado, o
que facilita a execução dos serviços e políticas públicas de saúde, sobretudo
porque a área da saúde requer investimentos altos, o que dificulta a situação dos
municípios para agirem sozinhos nesse setor.
Em Natal temos assistido uma verdadeira ausência de serviços públicos
de saúde com qualidade. Faltam profissionais nas unidades de saúde e
investimentos. A saúde é a área que a população carente mais precisa e, para a
população de Natal, tem sido um pesadelo precisar dessa assistência, tendo em
vista as enormes filas para se conseguir uma consulta médica ou para realizar
exames simples. Em se tratando de exames de média e alta complexidade a
tarefa de conseguir é quase impossível. Além disso, faltam medicamentos para
distribuição gratuita. Precisar do sistema de saúde de Natal nos dias de hoje é
ter quase a certeza de que passarão por um tratamento desumano.
Diante disso, nosso compromisso com o povo de Natal é de fortalecer
toda rede hospitalar do município e implementar um novo modelo de gestão da
atenção básica, ampliando o Programa de Saúde da Família, melhorando as
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Unidades Básicas de Saúde, os atendimentos clínicos especializados, o
atendimento de média e alta complexidade, além de ampliar o SAMU e outros
serviços de saúde local.
Pensando na melhoria de todo o sistema de saúde local e focados na
melhoria da qualidade do atendimento à população, dando mais dignidade ao
nosso povo, para a gestão 2021-2024, propomos as seguintes ações a serem
implementadas na área da SAÚDE:



Ampliar o número de profissionais da saúde na rede pública
municipal;



Ampliar o Programa Saúde da Família;



Criar um Centro de Especialistas para o atendimento de várias
especialidades médicas;



Criar um centro de diagnóstico por imagem, com Ultrasson, RaioX, Tomografia e Ressonância;



Ampliar parcerias com hospitais públicos e privados para
atendimento ao público de Natal;



Ampliar o número de cirurgias de média e alta complexidade;



Implantar um sistema informatização integrado em toda rede de
saúde do município;



Criar um centro de reabilitação de dependentes químicos, com a
ajuda e parceria com instituições religiosas;



Criar um sistema de prevenção e combate ao uso de drogas;



Criar a central de marcação de exames e consultas online;



Ampliar o sistema de saúde bucal;



Ampliar o programa de atendimento à saúde da mulher;



Melhorar o sistema de saúde do Idoso;



Criar um centro de atendimento psiquiátrico;
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Criar um centro de pediatria municipal;



Ampliar a frota de ambulâncias;



Criar um centro de recuperação em traumatologia;



Criar um programa municipal de fisioterapia.



Criar um programa de atendimento especial da gestante e da
criança;



Criar um centro veterinário para animais domésticos;



Criar um centro de zoonoses e vacinação animais domésticos;



Criar um local para destinação para animais mortos e um cemitério
de animais;
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TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

É competência do município a organização e prestação dos serviços
públicos de transporte, que geralmente se dá através de concessão ou
permissão pública. É por meio da mobilidade urbana que as pessoas se
locomovem ou locomovem os bens pela cidade.
Precisamos melhorar o serviço de transporte para a população, que
diariamente sofre com as superlotações e falta de qualidade no serviço prestado.
Além disso, a cidade está em constante aumento populacional, o que requer que
a cidade seja permanentemente repensada e planejada, de modo a que novas
obras de infraestrutura venham a melhorar a qualidade de vida da população.
Por isso, decidimos propor as seguintes ações para a gestão 2021-2024:



Instalação câmeras de monitoramento de trânsito em todo os
transportes públicos coletivos;



Reformar, ampliar e modernizar todas as paradas de ônibus da
cidade;



Ampliar as faixas exclusivas para ônibus e transporte coletivo;



Reduzir o número de radares na cidade, permanecendo somente
aqueles que for comprovada sua necessidade para reduzir o
número de acidentes;



Aumentar a iluminação de todas as vias públicas;



Ampliar o número de ônibus com acessibilidade e vagas para
idosos;



Criar um sistema de ciclovias;



Reformar e ampliar calçadas, praças e parques, melhorando e
proporcionando a acessibilidade para as pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida;



Implantar uma estrutura de trânsito acessível para os deficientes
visuais;
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Construir um centro de distribuição e descarga para desafogar o
trânsito de carretas e caminhões dentro do perímetro urbano;



Elaborar um novo projeto de engenharia de trânsito para toda
Grande Natal;



Criar estações de bicicletas para o uso público;



Criar um sistema municipal para poda de árvores;



Implantar um sistema de coleta seletiva nas empresas da cidade;



Aumentar o número de dias da coleta de lixo urbano;



Realizar um levantamento de todas as ruas e avenidas sem
pavimentação e iniciar a execução de obras de calçamento;



Realizar o levantamento e começar a executar o serviço de
saneamento em todos os bairros da cidade;



Realizar um diagnóstico do déficit habitacional nas comunidades
carentes e, a partir daí, construir casas populares;



Criar um programa de urbanização nas comunidades mais
vulneráveis e nas áreas de risco;



Elaborar um projeto de urbanização e preservação ambiental nas
áreas verdes e parques ecológicos da cidade, melhorando e
ampliando a arborização e qualidade de vida da cidade;



Criar espaços exclusivos para caminhadas nos espaços públicos;



Melhorar a estrutura viária da cidade, com recapeamento e
capeamento asfáltico;



Ampliar o número estacionamentos públicos da cidade;



Melhorar o sistema de iluminação de toda a cidade;



Urbanização das praias da cidade;



Reforma e modernização do Alecrim;



Construir ou instalar banheiros públicos em todas as praças e
praias da cidade;



Instalar sistemas de internet púbica em todas as praças, parques e
praias da cidade;



Adquirir sistemas de energia solar para serem instalados em todas
as repartições e órgãos públicos do município;
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Implantar um sistema de gestão ambiental em todo município e
ações da Prefeitura;



Criar um aplicativo para que a população se comunique
diretamente com a Prefeitura, indicando onde houver problemas de
infraestrutura, como buracos, falta de iluminação, lixo, dentre
outros problemas;
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

A cidade de Natal tem por atrativo (dentre muitos outros), sua vocação
natural para o turismo. Se o fato de ser uma capital, já a torna atrativa para
investimentos em todas as áreas que uma população de quase um milhão de
habitantes precisa, a área do turismo impulsiona ainda mais o crescimento local,
gerando emprego e renda para a cidade.
No tocante ao turismo, a cidade de Natal possui grandes atrativos, como
suas praias, além de abrigar grandes eventos de negócios e culturais de porte
regional, nacional e até internacional, sendo considerada um dos principais
destinos turísticos do Brasil, principalmente no veraneio. Essa atividade eleva o
potencial econômico da cidade e região, tornando-se também um centro de
investimentos.
O turismo é tido como uma atividade econômica que vem se
desenvolvendo no Rio Grande do Norte principalmente a partir da década de
1980, quando o setor recebeu grandes investimentos e incentivos do Poder
Público, o que contribuiu para a expansão local e atração de investimentos
privados. Esse setor é o que faz com que Natal seja uma cidade sempre em
expansão e desenvolvimento, influenciando diretamente na sua dinâmica social,
urbana e econômica.
Outra grande ideia da nossa gestão será a implantação do projeto Viva
Meu Bairro, aos moldes do que hoje ocorre com o “Viva o Centro de Natal”, cujos
resultados mudaram a cara da região, melhorando não só o turismo local, como
também, por consequência, a segurança, atraiu investimentos e melhorou a
autoestima da comunidade local.
Neste sentido, na nossa gestão 2021-2024 pretendemos desenvolver as
seguintes ações:


Investir na cadeia produtiva do turismo;



Implementar um plano articulado do turismo com outras cadeias
produtivas, ampliando a geração de empregos;
26



Criação de um Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável;



Promover a capacitação de profissionais que atuem no setor do
turismo;



Promover cursos de línguas para profissionais do turismo;



Criar um cadastro dos profissionais do turismo da cidade;



Buscar incentivar o turismo local sustentável;



Combater o turismo sexual e a exploração de crianças e
adolescentes;



Ampliar e melhorar a infraestrutura turística, bem como os sistemas
de sinalização e acessibilidade;



Melhorar o sistema de atendimento ao turista;



Estimular o turismo esportivo, apoiando e/ou organizando
competições locais, regionais, nacionais e internacionais;



Ampliar a patrulha de segurança nas praias;



Aumentar o número de salva-vidas em todas as praias;



Incentivar o turismo de negócios;



Incentivar a realização de eventos acadêmicos em todas as áreas;



Incentivar a indústria e o comércio local;



Implantar um projeto de revitalização de todos os bairros de Natal,
inicialmente chamado de “Viva meu Bairro”, atraindo a população
para um espaço de lazer, aumentando o turismo local e os
investimentos para cada região;



Tornar o projeto “Viva Meu Bairro” uma grande opção de lazer para
a comunidade de cada bairro, com espaço de música e arte, além
de atrair empresas no ramo da gastronomia para cada bairro.

27

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apesar de Natal ser uma capital rica, temos uma população que precisa
muito do Poder Público. Muitos natalenses têm uma renda pequena e às vezes
insuficiente para seu próprio sustento. Muitos também nem emprego têm. Essa
situação coloca o Poder Público como um agente indispensável para amparar
essas pessoas. A assistência social em um município exerce um papel chave na
atuação para resguardar a população em situação de vulnerabilidade econômica
e social.
Conforme o Art. 23 da Constituição Federal, os municípios têm
competência compartilhada com a União e os Estados no combate à pobreza e
marginalização, atuando junto aos setores menos favorecidos, bem como
protegendo e garantindo os direitos básicos da população.
Essa área também está incluída como uma de nossas maiores
preocupações, em que pretendemos realizar na gestão 2021-2024 as seguintes
ações:



Ampliar os programas de assistência ao Idoso;



Ampliar o número de academias para os Idosos;



Criar um centro de apoio à pessoas vítimas de violência contra a
mulher;



Implementar um programa de assistência à pessoa com
deficiência;



Ampliar as ações do CRAS Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS);



Ampliar as ações do CRAS Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS);



Criar um programa de reintegração social de ex-detentos;
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Promover

cursos

de

LIBRAS

para

toda

a

comunidade,

especialmente para os servidores públicos municipais de todas as
áreas;


Ampliar as ações do CRAS Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS);



Ampliar as ações do CRAS Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS);



Implementar um Programa de acesso à justiça para a comunidade
carente, em parceria com instituições públicas e privadas na área
do Direito;



Implantar um programa de apoio à vítimas de violência contra a
mulher;



Ampliar os programas de apoio às crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade;



Criar um programa de apoio contra o racismo, com campanhas e
ações educativas em toda a cidade;



Ampliar e melhorar os programas de atividade e lazer para a
pessoa idosa;



Criar um programa de apoio e tratamento para dependentes
químicos;



Ampliar e melhorar os programas de atividade e lazer para a
pessoa idosa;



Firmar parcerias com as Associações Comunitárias e de Bairros
para o oferecimento de cursos à população;



Criar um programa de acolhimento de moradores de rua, com
parceria e apoio de Igrejas e entidades sociais, garantindo abrigo,
alimentação, higiene e saúde dessas pessoas;



Criar um programa de inclusão social para as pessoas em situação
de rua;
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Criar um centro de apoio ao Autista;



Criar um Programa de Apoio à criança superdotada;



Criar um centro de integração de pessoas com deficiência visual.



Instituir um programa de incentivo à inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.
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CULTURA, ESPORTE E LAZER

Investir na cultura de um município é investir na identidade do seu povo.
Quando se trabalha a cultura como uma forma de atração turística, isso também
torna-se um impulsionador de desenvolvimento econômico e isso melhora a
qualidade de vida do povo.
Nossa gestão promoverá um verdadeiro resgate da cultura de todos os
bairros, em que revitalizaremos os espaços públicos com artes dos mais diversos
artistas locais. Esse projeto “Viva meu Bairro” terá como base o bem-sucedido
“Viva o Centro de Natal, modelo de sucesso no resgate cultural e valorização de
artistas da terra. Esse novo espaço servirá também como ponto de lazer, com
música e culinária local, dando a cada bairro um espaço de lazer e cultural;
Outro ponto que eleva a qualidade de vida, assim como a saúde, é a
prática de esportes, já que reduz o sedentarismo. Devemos ter em mente que
os municípios devem realizar a promoção do desporto educacional e do lazer
como meios de promoção sociocultural.
Esses três pontos serão trabalhados no nosso plano de governo a ser
executado na gestão 2021-2024, por meio das seguintes ações:



Criação de um Teatro Municipal;



Incentivo aos grupos de folclore local;



Incentivo aos grupos de capoeira local e promoção de eventos
nessa modalidade;



Incentivo aos grupos e torneios de quadrilhas juninas;



Criação da Orquestra Filarmônica Municipal;



Criação de um evento no Dia das Crianças em todos os bairros
carentes da cidade;



Investir no carnaval local;
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Criar um festival de artesanato popular;



Incentivar festivais de músicas em todas as modalidades;



Criar oportunidades de participação dos jovens e crianças nas
áreas esportiva e cultural, reduzindo a ociosidade;



Reforma e construção de quadras poliesportivas nos bairros;



Incentivo e promoção de atividades desportivas na terceira idade;



Ampliar a atividade física nas escolas;



Apoiar torneios de esporte local, como futebol, vôlei, basquete,
natação, dentre outros;



Incentivar o ciclismo;



Resgatar a cultura local de cada bairro, valorizando as artes
populares. Com o projeto “Viva meu Bairro”, o resgate cultural e
valorização de artistas dará uma nova vida aos espaços hoje não
utilizados e esquecidos pelo Poder Público.
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