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MENSAGEM DA EXMª. SRA. PREFEITA DE PAU DOS FERROS, 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO. 

 

Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2022, às 9h, no Salão Nobre Ver. Antônio Alvino 

de Souza, do Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato, prédio-sede da  

Câmara Municipal de Pau dos Ferros. 

  

Excelentíssimo Sr. Presidente, José Alves Bento. Diletos membros da Mesa 
Diretora desta tão seleta Casa de Leis. Excelentíssimas e Excelentíssimos 

Vereadoras e Vereadores, bom dia! 

 Reporto-me a todos as senhoras e senhores, e em especial à população pau-
ferrense que nos prestigia no plenário do Palácio Vereador Francisco Lopes Torquato, 
ou em suas residências, através das mídias sociais, além da Rádio Obelisco FM, para 

que possamos prestar contas deste mandato popular outorgado pelo povo, e que, 
ressalte-se, apenas a sua soberania é capaz de julgar. 

 Estar à frente do comando do Poder Executivo de um município com população 
de cidade pequena, mas com porte de cidade média, pelas suas características e pela 

sua influência regional, é um desafio imenso. Segundo o IBGE, pouco mais de 30.000 
habitantes residem em nosso município, no entanto, mais que o dobro deste número 

usufrui dos nossos serviços, depositam o seu lixo em nossas ruas, possuem imóveis 
temporários ou intercorrentes neste chão. Assim, o nosso grande desafio é resolver 
essa difícil equação, e oferecer o melhor e mais satisfatório, visando melhorar a 

qualidade de vida dos nossos munícipes.  

 Em nossa posse, ocorrida em 1º de janeiro de 2021, enalteci com clareza que 

a prioridade da nossa gestão seria o fortalecimento dos serviços básicos, sobretudo 
da saúde, educação e assistência social, e muito além disso, a gestão “Valorizando 

nossa Gente” tem pensado Pau dos Ferros de forma programática, sistêmica e com 
visão de futuro, enfrentando problemáticas que perpassam várias gestões, e que, de 
uma vez por todas, merecem intervenções de nossa parte.  

 Neste sentido, cumpre-nos enaltecer as atividades, ações, projetos, programas 

e obras executadas no exercício de 2022, bem como, as perspectivas para o ano em 
curso. 

 Em cumprimento à Lei Complementar 006/2013, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional do Poder Executivo Municipal, a nossa gestão desmembrou, em 2022, 

o setor de engenharia e de arquitetura da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, dando efetividade às suas atividades, sobretudo no 
tocante à coordenação do planejamento de políticas públicas, com base nos 

instrumentos orçamentários e na disponibilidade financeira.  

Com a segurança de termos uma secretaria específica vigilante à concretização 

das receitas previstas e à execução das despesas, mantendo primordialmente a 
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responsabilidade fiscal, é que foi possível consolidar uma política de justiça fiscal, 
através da Secretaria de Tributação do Município.  

Uma das relevantes medidas para a efetivação desta política tem sido a 
execução da cobrança dos tributos de competência municipal de acordo com o novo 

código tributário, que entrou em vigor a partir de 2022. A nova Lei permitiu reduzir a 
carga tributária dos contribuintes do IPTU, principal tributo causador de distorções e 

inadimplência. Com a ampliação das faixas de alíquotas e base de cálculo, chega-se 
a valores mais justos, o que incentiva o contribuinte a pagar o imposto atual e procurar 
negociar o atrasado.  

Para o ano de 2022, a SETRI fez previsão de arrecadação superior ao ano de 

2021 em torno de 1 milhão de reais, previsão essa amplamente superada, uma vez 
que ao final do exercício financeiro atingiu-se a cifra de R$ 10.996.975,33 (dez 
milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta 

e três centavos), superando o exercício de 2021 em R$ 1.651.786,18 (um milhão, 
seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), 

o que representa um aumento de 17, 7% (dezessete, sete por cento).  

Ressalte-se que, dentro do plano de trabalho previsto no início da gestão, havia 

a proposta de atualização dos cadastros dos imóveis urbanos, proposta que 
pretendemos executar no ano em curso, através de um convênio com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Com essa atualização, teremos a aplicação da 

legislação a partir da situação tributária concreta, visto que estamos cientes de que a 
realidade imobiliária do município é bem diferente da que temos no banco de dados 

da secretaria. 

Com a modificação do Código Tributário Municipal, não apenas o IPTU foi 

modificado, o ITBI sofreu modificações com vistas a diminuir a carga tributária para 
aquisição de imóveis através de financiamentos em bancos públicos. A nova 

legislação também prevê incentivos no ISSQN para empreendimentos novos que se 
instalem no município.  

Com amparo na possibilidade de incentivar a vinda de novas atividades que 
gerem emprego e renda, é que pretendemos criar, ainda em 2023, um projeto que 

seja amplamente apresentado aos agentes geradores de emprego para que se 
instalem em nosso território.  

Pau dos Ferros, desde sempre, foi conhecido como um município estratégico, 
dada a sua localização geográfica, porém, só a localização não é fator suficiente para 
tornar o município e a região um polo de empregos, sendo necessário o 

desenvolvimento de programas que tornem nosso município atrativo, do ponto de vista 
fiscal. Nessa perspectiva, a SETRI pretende desenvolver atividade de “apresentação” 

dessa realidade espacial associada ao estímulo fiscal, para que os empreendimentos 
geradores de emprego e renda venham instalar unidades em nosso município. Com 
vistas a essa consolidação, se pretende buscar parceria com o Governo do Estado, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC. 

Neste mesmo sentido, vale ressaltar que avançamos no diálogo para a 
concretização do tão sonhado distrito empresarial, além do esforço do município, que 
também regularizou o terreno, estruturou projeto arquitetônico e de engenharia, e 
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atualmente, encontra-se em fase licitatória para a construção do galpão onde 
funcionará a Oficina de Costura, que deve empregar mais de 50 costureiras, 

potencializando a produção e a comercialização têxtil em toda a nossa região.  

Em 2022, a Prefeitura de Pau dos Ferros aderiu a convênio junto ao SEBRAE 

para a estruturação da “Sala do Empreendedor”, e a nomeação de uma agente de 
desenvolvimento, servindo de elo entre o município, o SEBRAE e os empreendedores 

locais. No ano em curso, este importante serviço já estará à disposição da população, 
associado ao serviço do microcrédito da AGN, funcionando no prédio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 

Os projetos supracitados visam movimentar as cadeias produtivas locais, 

impulsionando a atração de indústrias e de cooperativas de desenvolvimento, e, por 
conseguinte, a criação de empregos e de novas oportunidades para a nossa 
população. 

Acerca das Finanças do Município, cumpre-nos fazer uma retrospectiva 
necessária ao momento, sobretudo diante de falácias proferidas que geram uma falsa 

sensação de que a Prefeitura tem “nadado” em dinheiro. Vejamos: 

Assumimos o mandato em 2021, com mais de 6 milhões de restos a pagar, 
além de dívidas com CAERN, COSERN, Provedor de Internet, Aluguéis, três 
competências junto ao INSS, Empréstimos consignados, dentre outros.  

Ressalte-se que, à época, vivíamos, ainda, o pico da pandemia da COVID-19, 

e os mais de 7 milhões de recursos federais recebidos pelo município pela gestão 
anterior já não mais existiam, e a crise sanitária apenas se agravou.  

Além disso, herdamos da gestão que nos antecedeu, um verdadeiro caos na 
estrutura física dos equipamentos públicos, falta de manutenção na frota de veículos, 
necessidade de estruturação de mobília e equipamentos de informática, dentre tantas 

outras necessidades imediatas. Também é importante relatar que desde então, o 
município encontra-se com restrições junto ao CAUC, o que prejudica a formalização 

de diversos convênios. 

Ademais, havia várias obras paralisadas, algumas com recursos próprios, e 

outras, verdadeiros elefantes brancos, que necessitavam de vultuosas contrapartidas 
do município para que pudéssemos, de fato, entrega-las à população.  

Diante desse contexto, vivemos hoje um período de ajustes, de total 
racionalidade, para mantermos as finanças municipais em equilíbrio, visando manter 

as nossas obrigações firmemente em dia, à exemplo do pagamento da Folha de 
Pessoal dentro do mês trabalhado, quitando integralmente 13 folhas de pagamento, 

terço de férias e décimo terceiro dos efetivos e comissionados, além do adiantamento 
de 40% do décimo terceiro salário, pago aos aniversariantes do mês até o dia 10 do 
mês subsequente. 

Também cumprimos o pagamento do Piso Nacional do Magistério aos 
profissionais da educação, e o Piso dos Agentes Comunitários de Saúde e de 

Combate às Endemias, conforme Lei Federal. 
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A SEFIN, em 2022, também negociou e parcelou débitos junto ao INSS e junto 
à Caixa Econômica Federal, visando emissão da Certidão do FGTS. 

Finalizamos o exercício com aplicação de 48,31% com Despesa de Pessoal no 
Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 2º semestre de 2022, sobre a Receita Corrente 

Líquida do Município, ficando abaixo do limite de alerta exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal e órgãos de Controle. Também aplicamos muito acima dos 

percentuais previstos constitucionalmente na saúde e na educação. Em 2022, 
investimos 21,73% em saúde, portanto acima dos 15% exigidos pela Constituição 
Federal, e 36,3% em educação, acima dos 25% exigidos.  

Para o ano em curso, a ordem é manter o controle e a racionalidade, priorizando 

sempre os serviços básicos e essenciais ao bem-estar da nossa população.  

 A nossa gestão também tem sido exemplo de transparência e governança, 

mantendo todos os atos administrativos disponíveis no portal da transparência, 
zelando pelo diálogo frequente e harmônico com os órgãos de controle externo, 
obedecendo as normativas e resoluções do Tribunal de Contas do Estado, além da 

observância na aplicação dos percentuais constitucionais em saúde e educação.  

Também fazemos questão de manter uma relação amistosa e bastante 
harmoniosa com o Legislativo Municipal, acatando proposições relevantes e na edição 
e sanção de leis importantíssimas para o desenvolvimento do nosso município.  

Estas proposições, além das principais atividades de todas as secretarias, são 

levadas a público através da atuação da Assessoria de Comunicação. Para 2023, 
daremos início a um programa institucional de rádio, além de aprimorarmos o que já 
é desenvolvido através das redes sociais, com o único objetivo de nos comunicarmos 

mais e melhor com a nossa população e com a imprensa local, regional e estadual. 

 Outro mecanismo para estarmos próximos ao povo, gerado em 2022, foi o 

projeto “Valorizando nosso Bairro”, com o gabinete e a ouvidoria itinerantes, além da 
prestação de serviços de todas as secretarias municipais. Após o sucesso das edições 

ocorridas nos bairros Paraíso, Riacho do Meio, João XXIII e São Benedito, daremos 
continuidade, com uma versão aprimorada, ouvindo os anseios da população e 
aproximando dela os serviços e ações da prefeitura.  

 E falando na promoção de eventos, 2022 ficou na história! Realização a 2º 

Edição do São João da Princesinha, e dessa vez, com atividades presenciais. O 
desfile de carroças com a realização do Arrasta Fest, as apresentações de quadrilhas 
juninas e a noite de grandes shows de forró das antigas fizeram com que o nosso 

povo matasse a saudade das tradições e festividades juninas.  

 A FINECAP 2022 foi sinônimo de sucesso! A maior e mais incrível de todos os 
tempos, contou com 9 dias de eventos, e foi coordenada pela SEGOV, com atuação 
direta de todas as secretarias municipais, primando pelo resgate, valorização dos 

nossos artistas, dos pequenos, médios e grandes empreendedores, e com a 
realização de grandes shows, trazendo conceitos novos de organização e inclusão, à 

exemplo da Área PCD, feito inédito em toda a região.  
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 A SEGOV também tem coordenado os trabalhos de articulação com o IBGE e 
de divulgação e prospecção de residências não recenseadas, visando a finalização 

com excelência do CENSO 2022, buscando um resultado fidedigno à nossa realidade 
populacional. 

 Quem também trabalhou incansavelmente no ano passado, foi a Defesa Civil, 
que monitorou as áreas de risco na Zona Urbana do Município, sobretudo nos 

entornos do Açude 25 de março, e acompanhou de perto a operação de perfuração e 
instalação de poços em todas as comunidades rurais, atingindo 100% do território, 
com mais de 50 atividades relacionadas a essa operação.  

Com o objetivo de garantir a segurança hídrica na zona rural do município, a 

nossa gestão, através da coordenação da Defesa Civil e com recursos oriundos do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, está em fase final de implantação do 
Programa Água Doce no Perímetro Irrigado, beneficiando também as comunidades 

adjacentes, levando água de qualidade, através da dessalinização, a mais de 500 
famílias. A inauguração da estação do programa deve ocorrer nos próximos meses. 

O segundo ano do nosso governo também foi um ano de grandes conquistas 
para o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), tendo como grande marco, 

a assinatura do convênio com o DETRAN/RN, para a certificação da municipalização 
do trânsito de Pau dos Ferros pela SENATRAN, através do CETRAN/RN, integrando 
o município ao Sistema Nacional de Trânsito.  

Também atualizamos a legislação de criação do órgão; instituímos a criação da 

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; contratamos empresa de 
assessoria e engenharia de trânsito para elaboração de projetos de sinalização; 
proporcionamos a troca completa do fardamento de todos os agentes de trânsito; 

realizamos estudos para intervenções com os mototaxistas e pontos de vans; demos 
início à emissão de cartões de estacionamento para PCD e Idosos, válido em todo 

território nacional; além do trabalho habitual de educação no trânsito e de fiscalização. 

As perspectivas para o ano em curso são as melhores possíveis, com a 

efetividade do funcionamento da JARI; a modernização da lavratura de autos de 
infração e notificações do infrator com a aquisição de talonários eletrônicos; a 

potencialização da educação no trânsito, inclusive através de inserções em rádio; e, 
o principal, a tão aguardada execução do projeto de sinalização viária (vertical e 
horizontal), orçado em 400 mil reais, assegurado pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

A nossa administração se propõe a valorizar a nossa gente, e 

consequentemente desenvolver um trabalho contínuo de valorização e aproximação 
com o servidor público municipal.  

Ao longo do ano de 2022, foram assinados e renovados dezenas de contratos, 
obedecendo o que determina a legislação vigente, com a finalidade de suprir a 

ausência de servidores públicos efetivos, e concomitantemente, gerar economicidade 
a esta municipalidade, além de assegurar a eficiência do processo de contratação 

temporária. 
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Concomitante a isso, promovemos a publicação da Comissão Organizadora 
que culminará com a realização do concurso público, e assim garantir 

democraticamente o acesso a uma carreira profissional na esfera da administração 
pública municipal. Em vista disso, realizamos a contratação da COMPERVE da UFRN, 
que muito em breve lançará edital do certame que terá como finalidade o 

preenchimento de 89 (oitenta e nove) vagas, nas áreas de saúde, educacional, 
assistencial e administrativa do nosso município.  

Ainda, no ano de 2022, proporcionamos às Instituições de Ensino Técnico e 
Superior (Universidades e Faculdades Públicas e Privadas) o Termo de Cooperação 

Técnica, para realização de estágio não-obrigatório remunerado, nos órgãos 
integrantes da Administração Pública Municipal, com a oferta de vagas de estágio nas 

diversas áreas, preenchidas de acordo com a necessidade do município e, perfazendo 
o direito a uma bolsa mensal de R$ 600,00. 

Realizamos o processo de eleição, no qual foram escolhidos os representantes 
dos servidores para integrarem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA, durante o período de 2022 a 2024. A comissão que integra a CIPA, vem 
desenvolvendo um papel fundamental para a Administração Pública, através da 
fiscalização das condições de trabalho.  

Em alusão ao Dia do Servidor Público, realizamos a II Corrida do Servidor 
Público Municipal, comemorando a todos os que contribuem de forma importante para 

o crescimento do nosso município.  

No ano de 2023, funcionará, de forma presencial e online, o protocolo do 
servidor, o que visa além de modernizar e organizar, facilitar e tornar célere o 
acompanhamento de demandas administrativas, além de darmos início a um 

programa permanente de capacitação do servidor.  

A SEAD também está concluindo os estudos para o envio à Câmara Municipal, 
do Projeto de Lei com o novo Regime Jurídico Único dos Servidores, de forma atenta 
aos direitos dos trabalhadores. 

 Além das secretarias de cunho decisório, técnico e estratégico, temos também 
as secretarias executoras de políticas públicas diretamente ofertadas aos cidadãos, e 

na nossa gestão, duas delas foram recriadas, a SECULT e a SEEL. 

                 No ano de 2022, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEEL), 
priorizou a manutenção e a construção de novos equipamentos desportivos, gerando 
mais possibilidades de atuação e prática desportiva em nosso município, à exemplo 

da revitalização e manutenção do Ginásio Poliesportivo Vereador Milton França, com 
estruturação do sistema hidráulico, promovendo a reabertura de banheiros e 

vestiários;    revitalização e instalação de parquinho infantil e academia da saúde nas 
imediações da quadra poliesportiva do bairro Manoel Deodato; reestruturação básica 
por pintura de paredes da quadra poliesportiva do bairro Perímetro Irrigado; renovação 

das tabelas de basquete da quadra poliesportiva do bairro Alto do Açude, na rua 25 
de Março; renovação da fachada de frente do Estádio de Futebol 9 de Janeiro, além 

de reestruturação da parte interna, banheiros, vestiários e arquibancadas. 
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 No aspecto infraestrutural do esporte, temos ainda, a finalização da construção 
do ginásio poliesportivo do bairro Nações Unidas, com investimento maciço do 

município, para que esta obra que caminha há mais de uma década possa ser 
entregue à população nos próximos meses, tão logo seja liberada pelo corpo de 
bombeiros. 

            Para o ano que se inicia, a SEEL tem como meta principal, a efetivação de um 

calendário anual de eventos desportivos, priorizando os esportes coletivos, à exemplo 
dos Campeonatos Municipais de Futebol e de Futsal, além do Circuito Pau-ferrense 
de Vôlei de Duplas e da Copa Maria Alzenira de Voleibol. 

 2023 também promete ser um ano de resgate das nossas tradições, com o 

início da construção do memorável ginásio de esportes Professor João Faustino, no 
mesmo local onde outrora fora demolido. 

 Somado a isto, colocaremos em prática uma escolinha de artes marciais, com 
investimento advindo de emenda do ex-Deputado Rafael Motta, além da construção 
de uma arena society no Bairro Paraíso, com emenda do ex-senador Jean Paul 

Prates, ambos com contrapartidas do município. 

 Embora estejamos cientes das necessidades imediatas dos desportistas e das 
equipes das mais variadas modalidades, asseguramos que esta tem sido a gestão 
que mais investiu no esporte pau-ferrense, à medida que assegurou a execução de 

diversas obras de equipamentos desportivos, o que resultará em mais espaços para 
as práticas adequadas do esporte, além da possibilidade de criação de escolinhas e 

da realização de mais eventos desportivos. Contudo, no segundo biênio do nosso 
mandato, além das instalações físicas, pretendemos potencializar os trabalhos de 
incentivo através da política de editais, sobretudo às equipes e desportistas 

formalmente aptos a serem contemplados.  

 O nosso governo também tem valorizado a cultura, desde o ressurgimento da 
SECULT, que tem cumprido seu papel estratégico de articuladora dos atores do 
universo cultural no município, procurando incentivar, aprimorar, implementar, 

acompanhar e avaliar as políticas públicas culturais e turísticas.  

Neste sentido, desenvolvemos diversas atividades programadas a partir do 

calendário cultural e turístico do município em 2022, à exemplo do Projeto Cantoria 
na Feira, que ocorre mensalmente na Praça da Matriz Monsenhor Caminha Freire; 1ª 

Edição do espetáculo cultural: Um sonho de Natal, cantada e coreografada pelos 
artistas do Corpo de Baile Pau-ferrense.  

Promovemos o I Encontro de Vidas e Ações – EVA, juntamente com a IV 
Jornada de visibilidade Trans e Travesti Potiguar, com debates, rodas de conversa, 

atendimentos médicos, apresentações culturais e emissão de carteira de nome social.  

Através da Companhia Pau-ferrense de Cultura e Artes (COMPARTS)- Israel 

Vianey, realizamos a 1ª Oficina de Dança – “Dançar é Sentir”, Oficina de Inicialização 
Musical com uso de Flauta Doce e Oficina de Inicialização Musical com uso de violão 

Popular.  
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Através da Galeria de Artes Toinho Dutra, realizamos a exposição: Panorama 
das artes visuais Potiguar na coleção de Dr.º Etelânio Figueiredo. 

Abrindo as ações da FINECAP, resgatamos a tradicional Cavalgada do 
Vaqueiro e participamos da II Edição da Feirinha da Nossa Gente, com uma grade de 

participações especiais dos artistas da nossa gente.   

Promovemos também a décima oitava Edição da Vitrine Cultural Xanana 
Diógenes, com o tema: "Os festejos populares na terra dos bons vaqueiros”. 

Em parceria com a Associação Potiguar de Travestis e Transexuais na Ação 
pela Coerência no RN - Attransparência/RN, realizamos o projeto "Mãos que 
TRANSbordam moda". 

Realizamos também, o Natal Cultural da Nossa Gente, com o Baile dos Coroas, 

o AMOR EM AÇÃO e a Cantata de Natal.  

Para 2023, pretendemos promover eventos integrantes do calendário turístico 

do município, à exemplo da FINECAP, São João da Princesinha, Festival Literário do 
Alto Oeste Potiguar (FLAOP), Festival Pau-ferrense de Economia Criativa (FEPEC) e 

Sarau Multicultural Pau-Ferrense (SAMUP). 

Pretendemos, ainda, proporcionar a manutenção dos grupos da Escola de 

Música Francisco Bezerra e da Companhia Pau-ferrense de Cultura e Artes “Israel 
Vianey” – COMPARTS, com a manutenção do Corpo de Baile Pau-ferrense, Banda 
Municipal Pau-ferrense Antônio Benjamim Cavalcante Duarte, Orquestra de Flautas 

Maestro Wilson Arnaud; Orquestra Municipal de Violões Oiticica e a reativação do 
Coral Sertão de Metal. 

Promover eventos integrantes do calendário cultural do município de pequeno, 
médio e grande porte; 

Celebrar convênio e outros mecanismos de parceria, para repasse de recursos 

financeiros a entidades que desenvolvam atividades relacionadas a política de cultura 
e/ou turismo no âmbito do município;  

Promover o financiamento público de projetos das diversas áreas da cultura e 
do turismo por meio de edital de concursos e prêmios; 

E concretizar projetos através de convênios e/ou emendas parlamentares, 
como a construção de pórticos nas entradas da cidade, reforma e reativação do 

Terminal Turístico Lindalva Torquato e dar continuidade à primeira, segunda e terceira 
etapas da construção do Complexo Turístico Serrote do Jatobá.  

No mundo contemporâneo, não há como pensar em desenvolvimento sem falar 
de sustentabilidade. A política ambiental ganhou um perfil transversal, e tem espaço 

de destaque na nossa gestão. A seguir, destacaremos as principais atividades 
desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, em 2022: 

 Participação no Projeto “Valorizando Nosso Bairro”, com doação de mudas 

e panfletagem de educação ambiental; 

 Doações de mudas com a SEDES na zona rural; 
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 Participação da Semana do RN Lixo Zero: mutirão de limpeza e oficinas de 

reciclagem; 

 Aplicação de questionários sobre a coleta seletiva nas repartições públicas 

municipais; 

 Continuidade no projeto de coleta de pilhas e baterias; 

 Realização da Semana de Meio Ambiente, com mutirão de limpeza, doação 

e plantação de mudas; 

 Elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

 Cadastramento dos catadores de materiais recicláveis do município; 

 Alimentação do Sistema do SNIS na área de resíduos sólidos; 

 Participação da equipe de resíduos no Seminário de Inovação na Gestão 

de Resíduos Sólidos Municipais ofertado pela Confederação Nacional dos 

Municípios, além de reunião com as representantes do CONSOP; 

 Fiscalização nas obras, em observância à legislação ambiental. 

Todo esse trabalho resultou na aprovação, em segundo lugar, no II Concurso 

de Boas Práticas em Gestão Socioambiental do Rio Grande do Norte- Prêmio Ecoar 
Sustentabilidade. 

Ainda em curso, a equipe da SEMA tem se dedicado à construção do Código 
Municipal de Meio Ambiente e Código de obras, além da atualização do Código de 

Posturas, sendo instrumentos complementares ao Plano Diretor aprovado no ano de 
2021. 

 Também para 2023 temos como perspectiva: 

 A criação do Setor de licenciamento ambiental municipal, em parceria com o 

IDEMA; 

 Finalização dos trabalhos de construção dos códigos supracitados,  

 Fomento à gratificação de fiscal de obras e fiscal ambiental em forma de Lei; 

 Realização de estudo sistematizado do Plano Diretor, de forma intra e 

intersetorial para aplicação, atuação e acompanhamento prático pela SEMA, 

em nosso município; 

 Continuidade da ação de cadastramento dos feirantes e reorganização da feira 

livre; (alocação ordenada e organizada, via croqui e modernização do sistema 

de cobranças dos tributos); 

 Ênfase ao trabalho externo, relativo ao cuidado das praças, canteiros e jardins 

públicos, inclusive das escolas da rede municipal;  

 Efetivação da parceria com o IFRN, para manutenção do VIVEIRO DE MUDAS, 

com o objetivo de atender plenamente as demandas do município; 

 Retomar com urgência a temática do saneamento básico, através das parcerias 

institucionais necessárias; 

 Implantação da coleta seletiva nos órgãos públicos; 

 Implantação da coleta seletiva no espaço urbano, iniciando pelo centro da 

cidade, em parceria com a UFERSA, através do CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, Nº 12/2022; 
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 Cadastro dos catadores de rua, de materiais recicláveis, em parceria com a 

UFERSA, através do mesmo convênio, fomentando o associativismo; 

 Conclusão do projeto para fechamento do lixão, concomitante a estruturação 

do aterro controlado; 

 Continuidade dos estudos da UFERSA via convênio - impactos e estudos do 

solo do novo local ao aterro controlado; 

 Planejar e executar a campanha de prevenção às queimadas e à poluição 

sonora e visual; 

 Elaborar e implementar o Plano de arborização e redução da desertificação; 

 Passar a emitir o alvará de funcionamento pelo setor de fiscalização urbana 

lotado na Secretaria de Meio Ambiente; 

 Viabilizar acesso ao sistema da REDESIM para o setor de fiscalização urbana. 

Associado a todos estas metas, pretende-se intensificar os trabalhos de 

educação ambiental e de fiscalização e emissão de alvarás e habite-se através da 
atuação da SEMA. 

O segundo ano do nosso governo transformou Pau dos Ferros num verdadeiro 
canteiro de obras. Através da capacidade técnica da nossa equipe de engenharia e 

arquitetura, estamos construindo a perspectiva de consolidação de inúmeras obras 
estruturantes e necessárias para o desenvolvimento do nosso município.   

Ressalte-se a conclusão de obras de pavimentação em paralelepípedo e 
drenagem superficial de ruas e logradouros em diversas localidades, no ano de 2022, 

como a Rua Honorato Lopes, no Bairro Centro; Rua Nezinho Batista, no Bairro São 
Benedito; Rua Israel e Trecho da Rua Portugal, no Bairro Nações Unidas (que serão 
inauguradas nos próximos dias); Rua Professora Maria Zita Fernandes, no Bairro 

Zeca Pedro; Rua Maurício Rêgo, no Bairro Manoel Deodato; pavimentação de boa 
parte da Comunidade da Barragem, além da drenagem subterrânea de águas pluvias 

e pavimentação das Ruas Soldado Xaxú, Henrique Neto da Cunha e Manoel Henrique 
da Cunha, no Bairro Manoel Deodato. 

Em andamento, para conclusão nos próximos dias, temos a pavimentação da 
avenida principal do Perímetro Irrigado e mais quatro trechos de ruas, além de trecho 

da Rua Portugal, no Bairro Nações Unidas, e ainda, trechos da Rua Maurício Florêncio 
de Queiroz, no Bairro Riacho do Meio. 

Para esse ano de 2023, continuaremos os trabalhos intensivos no sentido de 
promover o máximo possível de obras de pavimentação e drenagem superficial, 
inclusive, algumas delas já asseguradas. 

Algumas destas ruas já se encontram licitadas, aguardando apenas a 

autorização da Caixa Econômica ou a resolução de pequenos entraves burocráticos 
para que possamos dar inícios às obras, são elas: Rua das Lavandas, no Bairro Aloisio 
Diógenes; Trecho da Rua França, no Bairro Nações Unidas; Rua Alto Garcia Dantas, 

no Bairro Zeca Pedro; Rua Rafael Fernandes de Queiroz, no Bairro Carvão; Rua 
Urbano Fernandes de Melo, no Bairro Carvão; Trecho da Rua João Francisco do 

Nascimento, também no Bairro Carvão e Rua Elias Feitosa de Castro, no Bairro Nova 
Pau dos Ferros. 
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Recentemente, recebemos uma emenda, na importância de R$ 1.000.000,00 
(Hum milhão de reais), fruto de requerimento do nosso parceiro político, Dr. Nilton 

Figueiredo à Senadora Zenaide Maia. Todo esse recurso será destinado à 
pavimentação de diversas ruas, ainda no ano em curso, quais sejam: Travessa José 
Galdino Bisneto, Trecho da Rua José Galdino Bisneto, Trecho da Rua José Paulino 

do Rêgo, e Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa, todas elas no Bairro João 
XXIII, além da Rua Ricarte Crescêncio Batalha, Rua Elias Feitosa, Rua Antônio Alves 

Pereira, Rua Palmira Chaves de Oliveira; Rua Tedinho de Freitas e Rua Pastor Cícero 
Siqueira, no Bairro Domingos Gameleira. 

Fruto de convênio com a CODEVASF, com contrapartida do município, 
receberão pavimentação em piso intertravado, ainda neste ano, de acordo com o 

referido órgão, os seguintes logradouros:  Rua Francisco Sales e Rua Maria 
Fernandes de Aquino, no Bairro São Benedito; Rua Francisco Monteiro, Rua Luiz 
França Maia e Rua Frei Galvão, no Bairro São Judas Tadeu; Rua Lavoisier Lamark 

Bezerra e Rua Francisco Batalha, no Bairro Princesinha do Oeste; Rua Alberto 
Barroso de Miranda e Rua Raimundo Fernandes Neto, no Bairro João XXIII; Rua 

Fausta Patrícia e Rua Otávio de Souza Rêgo, no Bairro Alto do Açude; Rua Maria 
Dulce, no Bairro Paraíso; Trecho da Rua Margarida Maria Fernandes, Rua Firmino 
Vidal e Rua Maria Taveira Bessa, no Bairro Chico Cajá; Rua Maria Lildete e Rua 

Francisco Xavier de Castro, no Bairro Frei Damião; além da Rua Austrália, no Bairro 
Nações Unidas. 

Outro grande avanço da nossa gestão, visando melhorar o tráfego através da 
criação de rotas alternativas de fluxo veicular, foi o enorme investimento que fizemos 

em pavimentação asfáltica. Só em 2022, foram pavimentadas as Ruas São Benedito 
e Dinarte Mariz, Trecho da Rua Carloto Távora e Trecho da Rua São João, além de 

recapeamento de toda a Rua São João. Também foram pavimentadas as ruas 
Joaquim Torquato, José Alves de Queiroz e trechos das ruas Desembargador Jaime 
de Aquino e João de Aquino. Por último, mas não menos importante, foi realizada a 

pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Hipólito Cassiano, faltando a 
finalização com a sinalização vertical e horizontal que ocorrerá em breve. 

A nossa prioridade, para este exercício, é lutar por mais emendas e convênios 
que possibilitem a pavimentação asfáltica das ruas Quintino Bocaiúva, Mano 

Marcelino e Hemetério Fernandes. 

 Além das obras de pavimentação, destacamos: 

 A Reforma Completa da Escola São Benedito, com recursos próprios; 

 Entrega de Obra de Melhorias Habitacionais (Construção de Casas para o 

Controle da Doença de Chagas), no total de 02 (duas) unidades habitacionais 

entregues à Comunidade do Bairro Manoel Deodato; 

 Conclusão e entrega da Obra da 1ª e 2ª Etapa da Urbanização da Orla do 

Açude 25 de Março, nos Bairros Alto do Açude e Riacho do Meio; 

 Retomada da Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo, localizado no 

Bairro Nações Unidas (concluída, aguardando a conclusão da execução do 

projeto de SPDA para liberação do Corpo de Bombeiros e consequente 

inauguração); 
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 Conclusão da Obra de Urbanização de Trechos da Rua Soldado Xaxú, 

inclusive acessibilidade a Praça, construção de parque infantil, academia da 

Saúde e Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Manoel Deodato; 

 Reforma do Prédio do antigo CAPS para transformá-lo no Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), no Bairro Princesinha do Oeste. 

Além das obras já concluídas, temos tantas outras em fase de execução e de 
conclusão, cujas inaugurações devem ocorrer ainda no ano em curso, à exemplo da:  

 Reforma e conclusão do CER (Centro Especializado em Reabilitação), no 

antigo prédio da UPA; 

 Conclusão da Obra de Adaptação e Reforma para Implantação do Núcleo de 

Zoonoses, faltando apenas alguns ajustes para inauguração; 

 Retomada da Obra de Construção do Abatedouro Público, cujos equipamentos  

adquiridos e instalados por meio de um convênio do Governo do Estado, 

através da Governadora Fátima, já se encontram instalados, e em fase de 

execução da última etapa da obra, com previsão de inauguração ainda neste 

ano; 

 Retomada da Obra de construção da Unidade Básica de Saúde, Porte I, no 

Bairro Riacho do Meio (em fase de conclusão); 

 Reforma da Escola Municipal Professora Nila Rêgo (iniciada em janeiro, com 

previsão de conclusão antes do meio do ano). 

O ano de 2023 vem também com a promessa do início de execução de obras 

extremamente relevantes, como: 

 Obras de Drenagens subterrânea de águas pluviais no Bairro Nações Unidas; 

 Construção da Unidade Básica de Saúde, Porte II, no Bairro Zeca Pedro; 

 Construção de Implantação da Quadra/Campo de Futebol Society, no Bairro 

Paraíso; 

 Construção da 1ª Etapa do Ginásio Professor João Faustino, no Bairro 

Princesinha; 

 Obra de Recomposição de Pavimentação de várias ruas e avenidas do 

Município; 

 Retomada da Obra do Complexo Turístico Serrote do Jatobá (1ª, 2ª e 3ª Etapa), 

no Sítio Tabuleiro Grande;  

 Obra de Revitalização do Pavilhão Frei Damião, localizado na Praça da Matriz; 

 Construção de dois CMEI’s, sendo uma Creche do tipo 1 no Bairro Paraíso e 

uma Creche do tipo 2 no Bairro Manoel Domingos; 

 Construção de Quadra com Vestiários anexo à Escola Elpídio Chaves; 

 Conclusão da Quadra com Vestiários anexo à Escola Nila Rêgo; 

A mulher e o homem do campo também são prioridades desta administração. 
Só em 2022, executamos 1.916 horas de cortes de terra, beneficiando 34 

comunidades rurais, batendo, assim, o recorde de 2021. Promovemos, ainda, serviços 
de escavações, bebedouros, limpeza de terrenos e terraplanagens – atendendo a 
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mais de 58 beneficiados, além da recuperação e manutenção de poços tubulares e 
restaurações de algumas das estradas vicinais da zona rural. 

Promovemos, ainda, parcerias com diversos órgãos: 

 Através do SENAR, com assistência técnica gerencial de caprinovinocultura 

com 15 beneficiários, além da realização de cursos, como o de “Avicultura 

Básica” na comunidade Calimeiras; “Artesanato em Palha da Carnaúba” na 

comunidade do Logradouro; e “Inseminação Artificial em Bovinos”, capacitando 

dezenas de produtores do município. Ainda em parceria com o SENAR, 

oferecemos “Curso de Nível Médio Técnico de Agronegócios”, contando com 

30 alunos de Pau dos Ferros e região; 

 Com o apoio da EMATER, potencializamos o programa de aquisição de 

alimentos/”Programa Alimenta Brasil” e a entrega de Banco de Sementes e 

Seguro Safra; 

 Através de parceria do Governo do Estado com a EMATER, promovemos o 

incentivo ao programa “Algodão Agroecológico Potiguar” consorciando culturas 

de alimentos, atendendo 12 agricultores familiares;  

 Em parceria com a EMPARN e SEAPAC, promovemos a aquisição e entrega 

de 12.000 raquetes de palma forrageira. 

A SEDRU potencializou o “Programa de Abastecimento Rural – PAR”, 
promovendo aproximadamente 630 abastecimentos, atendendo 39 comunidades 
rurais e órgãos municipais. 

Ainda no ano passado, prestamos apoio aos produtores rurais propiciando as 
ensiladeiras para fenação e silagem para o sustento do rebanho bovino, atendendo 

43 cadastros e beneficiando 20 comunidades rurais, totalizando em média 473 mil 
quilos de silagem. 

De forma inédita, promovemos a criação e ampliação da Feirinha da Agricultura 
Familiar no município, que ocorre semanalmente, às sextas-feiras, no calçadão do 

Mercado Público, com a venda de mais de 60 itens produzidos organicamente. 

Também promovemos a regularização das vazantes do Açude 25 de Março, 
com serviços de anuência e transferência, executando o sistema na própria secretaria.  

A vacinação da febre aftosa na 2ª etapa foi um sucesso, com 2268 animais 
aptos à vacinação, e um excelente alcance no ano de 2022. 

Promovemos, ainda, a perfuração e instalação de 53 poços nas comunidades 
rurais, através de parcerias e convênios diversos, além do atendimento de 4 

produtores aptos à produção e comercialização de produtos, através do Selo Sim.  

Para 2023, pretendemos: 

 Manter a parceria com a EMATER, no Programa Compra Direta e na entrega 

dos boletos do Garantia Safra; 

 Finalizar a obra do novo Abatedouro Público; 
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 Assegurar o corte de terra e apoiar os bancos de sementes das comunidades 

rurais; 

 Dar atenção especial aos serviços de manutenção e recuperação de estradas 

vicinais da zona rural; 

 Recuperar pequenos açudes e barreiros, facilitando o acesso à agua para os 

animais; 

 Estabelecer parceria com as associações rurais, sindicatos e órgãos públicos 

para o desenvolvimento de ações ao homem do campo; 

 Apoiar as campanhas de vacinação contra febre aftosa e brucelose; 

 Incentivar o empreendedorismo rural, através de cursos técnicos e de 

promoção social em parceria com o SENAR, na qualificação ao homem do 

campo; 

 Incentivar a produção orgânica e dar continuidade à Feira Municipal de 

Produtos da Agricultura Familiar; 

 Readequar o funcionamento do Selo Sim e da Feira de Animais, em locais 

apropriados; 

 Aderir ao programa social “Bem Viver”, e promover a instalação em uma 

comunidade rural; 

 Promover a construção de barragens submersas, na zona rural, em parceria 

com o SENAR; 

 Potencializar a distribuição de mudas de plantas frutíferas, hortaliças e flores, 

como: limão, laranja, goiaba, graviola, morango, caju, tomate, cereja, cebolinha 

e várias espécies de flores nativas. 

A Política de Assistência Social de Pau dos Ferros/RN é organizada de forma 
descentralizada e participativa enquanto Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

As ações do município são organizadas em dois níveis: Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial, e assim, foi possível desenvolver no decorrer de 2022 uma 

série de ações e atividades de fortalecimento da assistência. 

Em caráter de continuidade, foi mantido o funcionamento diário dos 03 CRAS 

– Centros de Referência da Assistência Social, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF). Também fortalecemos o funcionamento do Programa Criança Feliz, 
do CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, do Escritório 
Social, além da Emissão da Carteira do Idoso; Programa Família Luz, beneficiando 

centenas de famílias carentes com o pagamento da conta de energia; e do 
Microcrédito da AGN (Agência de Fomento do Estado), com entregas de cheques nos 

meses de janeiro, abril, julho e setembro, totalizando uma injeção de quase R$ 
1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) na economia local, contribuindo para 
que os microempreendedores formais e informais atingidos pela pandemia possam se 

reerguer através de empréstimos sem cobrança de juros.  

Promovermos, ainda, a reestruturação do Conselho Tutelar, com mudança de 
sede, aquisição de mobílias e equipamentos de informática, e forte investimento em 
capacitação. Também promovemos a descentralização do cadastro único, com três 
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pontos de atendimentos, quais sejam: a sede da secretaria e nos bairros Manoel 
Deodato e Riacho do meio, minimizando a distância entre o serviço e os usuários. 

Promovemos a criação do conselho dos apenados, além da entrega de 
alimentos advindos do Programa “Todo dia é dia de doar” para famílias em situação 

de vulnerabilidade e insegurança alimentar. 

No ano de 2022, também investimos na realização de eventos e participação 
em conferências, fóruns e afins, à exemplo do Parque Folia – Carnaval no parque para 
todas as crianças dos Serviços de Convivência dos CRAS; Realização do Fórum do 

Selo UNICEF; SEDES em ação, na Zona Rural; Semana da Mulher, com ações 
diversas de valorização; Inauguração da Sala Lilás, com atendimento de apoio às 

mulheres vítimas de violência, realização do I Agita Mulher, com exercícios físicos e 
cuidados preventivos na saúde da mulher, além da entrega de 02 unidades 
habitacionais, através da FUNASA. 

 No mês de abril, promovemos a inauguração do PAV (Ponto de Atendimento 
Virtual da Receita Federal), em funcionamento na sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Também neste mês, promovemos a realização da III 
Conferência Municipal da Juventude. 

Em maio, ocorreu mais uma edição do Programa Justiça na Praça, Edição 
2022, com prestação de serviços diversos, emissão de documentos e a realização de 

casamentos comunitários, inclusive, nesta edição, com uniões homo afetivas. O 
evento que ocorre em parceria com o TJRN ocorreu no Salão Nossa Senhora das 

Graças, e contou com uma superprodução preparada especialmente pela nossa 
gestão, para tornar esse momento de enlace matrimonial ainda mais especial. 

Também em maio, realizamos a tão tradicional campanha em alusão ao 18 de 
maio, que é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças 

e adolescentes, com a realização de palestras, visitas institucionais e ações de 
sensibilização. 

 No mês de junho, participamos da Capacitação do Auxilio Brasil. Já em julho, 
participamos do Treinamento da Junta Militar e da Audiência Pública sobre crianças e 
adolescentes em situação de mendicância e de rua, além de uma visita institucional à 

Casa Lar.  

 Em agosto, ocorreu a realização da Semana do Bebê, a II Edição da Feirinha 
de Nossa Gente e o Programa de Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais 
no Bairro Riacho do Meio.  

Em setembro, a SEDES participou ativamente da campanha em alusão ao 

Setembro Amarelo.  

Em outubro, participamos das atividades do mês de prevenção ao câncer de 

mama, o Outubro Rosa, além da realização do II PDF Kids e da comemoração do Dia 
do Idoso, na Associação Beneficente Firmo Antônio Chaves.  
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Em novembro, ocorreram reuniões de articulação do Selo Unicef e do 
Programa Prefeito Amigo da Criança. Participamos também de uma capacitação, em 

Natal, acerca do Selo Unicef.  

Finalizando o ano, no mês de dezembro, promovemos confraternizações 

natalinas com os usuários dos SCFV, além do início da emissão das carteiras de 
identificação da pessoa com transtorno do espectro autista.  

Em suma, a Vigilância Socioassistencial foi instituída, no âmbito da Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Sua instalação desenvolveu ao 

longo do ano um processo de organização das/os trabalhadoras/es dos CRAS para a 
construção de instrumentos de monitoramento e avaliação e na elaboração de 

diagnósticos locais. Com isso, avançamos no cumprimento da meta nacional de 
implantação da Vigilância Socioassistencial nos municípios.  

Para 2023, além da manutenção dos programas e projetos já existentes, 
pretendemos lançar o Programa “CRAS MAIS PERTO DE VOCÊ!” – ZONA RURAL, 
com o objetivo de desenvolver uma ação comunitária a cada 02 meses no território de 

cada CRAS. Além disso, os grupos de convivência e todos os serviços ofertados pela 
SEDES devem promover festividades e atividades socioeducacionais em alusão às 

datas comemorativas e aos meses de sensibilização em relação aos temas propostos, 
inserindo, de forma inédita, atividades voltadas às minorias e às populações 
marginalizadas, como LGBTQIA+, pessoas com deficiência, negros, mulheres, 

população de rua e povos originários. 

Pretende-se, também realizar oficinas, cursos e outros instrumentos que 
possibilitem a inserção da população mais vulnerabilizada nos ambientes e espaços 
de trabalho, garantindo a sua profissionalização e gerando renda à sua família.  

Também pretendemos: 

 

 Instituir e equipar a sala de todos os conselhos municipais, além de fortalecer 
a atuação de todos eles; 

 Implantar e implementar, por meio da regionalização, com a Secretaria de 
Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, o serviço de 

acolhimento institucional, na modalidade “casa lar”; 

 Implementar, por meio de parcerias e convênios com instituições de longa 

permanência, abrigos para os nossos idosos em situação de vulnerabilidade 
social e sem o amparo de suas famílias;  

 Adequar a estrutura organizacional da SEDES à realidade do SUAS, enquanto 

município de gestão básica do SUAS e pequeno porte II; 

 Reativar o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social (CMHIS); 

 Efetivar a política municipal de habitação, com programas federais, a partir da 
retomada do programa “Minha Casa Minha Vida”; 

 Apoiar iniciativas de economia solidária e empreendedorismo; 

 Manter as parcerias institucionais com APAE, ABFAC e ABJOM; 

 Desenvolver ações de combate à exploração e trabalho infanto-juvenil.  
 
A nossa expectativa, com a eleição do presidente Lula, é de uma maior 

valorização das políticas de assistência social, inclusive, o novo governo já promete 
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recompor o piso repassado aos estados e municípios em 80%, tendo em vista que 
desde 2014, esses valores têm diminuído drasticamente.  

Uma das grandes prioridades da nossa gestão tem sido o desenvolvimento de 
uma saúde de qualidade, a partir do fortalecimento da atenção primária e da média e 

alta complexidade. A seguir, destacaremos uma série de ações e conquistas 
consolidadas do ano passado, na área da saúde: 

 Fortalecimento das ações e programas de saúde, com fluxos assistenciais bem 

definidos, garantindo aos usuários o atendimento às suas necessidades 

de saúde e o cuidado integral à saúde em consonância com o   Plano 

Plurianual de Saúde, construído para o período de 2022 à 2025;  

 Implantação de posto para coleta de material para diagnóstico da COVID-19; 

 Implantação do “Ambulatório pediátrico” para atender as crianças com 

sintomas respiratórios; 

 Construção da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleodon Carlos de Andrade no 

bairro Riacho de Meio; 

 Aquisição de recursos financeiros, através de Emenda Parlamentar, para 

construção de uma unidade Básica de Saúde para atender a população do 

bairro Zeca Pedro e adjacências; 

 Garantia da cobertura de 100% do Estratégia Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde no município; 

 Abastecimento farmacêutico e de insumos nas unidades de saúde do município 

para garantia da oferta dos serviços de saúde aos nossos munícipes; 

 Implantação do “Pagamento por Desempenho” aos profissionais de saúde que 

atuam na atenção básica, programa este que visa a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população e valorização dos servidores que atuam na 

atenção básica. (Programa Previne Brasil); 

 Implantação do pagamento do “Qualifar” aos farmacêuticos e técnicos; 

 Implantação da Farmácia Básica na UBS Caetano Bezerra do Nascimento, no 

bairro Manoel Deodato; 

 Aprimoramento do programa de educação permanente para capacitação e 

qualificação do quadro de Servidores da Saúde; 

 Entrega de kit aos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários 

de Saúde contendo fardamento composto por calça, blusa, colete, bota, 

protetor solar e material de expediente, garantindo melhores condições de 

trabalho; 

 Intensificação das campanhas de promoção e prevenção da saúde junto às 

comunidades, através dos profissionais das Equipes do Programa Saúde da 

Família, colaborando para a conscientização e prevenção das doenças; 

 Realização de ações de Prevenção e Promoção da Saúde com as crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino, contribuindo para a formação integral 

dos estudantes, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que afetam 

o pleno desenvolvimento de crianças e jovens, por intermédio do Programa 

Saúde na Escola (PSE); 
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 Organização e atualização da composição paritária do Conselho Municipal de 

Saúde, conforme estabelece a legislação vigente com vistas a garantir a 

legitimidade do CMS nas decisões das políticas públicas municipais de saúde;  

 Implantação do Centro Municipal de Especialidades Médicas – CEM, Unidade 

de Saúde Especializada de Apoio Diagnóstico, em pleno funcionamento, com 

serviços de consultas e exames especializados, oferta de pequenos 

procedimentos, como pequenas cirurgias, coleta para material para biópsia, 

entre outros; 

 Informatização do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO; 

 Estruturação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que encontra-se em 

pleno funcionamento, com mobílias e equipamentos de saúde novos; 

 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para expansão e 

consolidação do SUS na rede municipal de saúde, através de Emendas 

Parlamentares; 

 Manutenção dos convênios junto aos demais entes de governo e o terceiro 

setor, visando a melhoria da qualidade e resolutividade no atendimento à 

população; 

 Garantia da manutenção preventiva da frota de veículos da saúde atualizada 

de forma a atender as demandas com segurança e qualidade; 

Com a proposta de avançar cada vez mais na eficiência do atendimento à 

população, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros através da Secretaria Municipal 
de Saúde, adquiriu 10(dez) novos veículos para compor a frota da Secretaria 

Municipal de Saúde, visando garantir conforto e segurança aos usuários que realizam 
tratamento fora do domicílio- TFD, à exemplo de Natal e Mossoró, assim como aos 
profissionais de saúde das Equipes do Estratégia Saúde da Família – PSFs e do 

Serviço Municipal de Atenção Domiciliar´- SAD para atendimento domiciliar em casos 
de pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. 

A seguir, ressaltaremos os principais feitos da Saúde, no ano de 2022: 

 Aquisição de uma ambulância de suporte avançado (tipo UTI) para 

transferência de pacientes que necessitem de um suporte mais especializado 

e seguro durante o translado, tendo disponível equipamentos que vão garantir 

assistência ao paciente em estado de saúde mais complexo, fruto de emenda 

do nosso Deputado Estadual Galeno Torquato; 

 Aquisição de 07(sete) veículos de pequeno porte para se integrarem à frota da 

SESAU; 

 Aquisição de uma viatura com capacidade de 16 (Dezesseis) passageiros para 

garantir o deslocamento aos pacientes que realizam tratamento continuado 

e/ou realização de exames especializados não disponíveis na base territorial 

do município, tendo que realizar tratamento fora de domicílio- TFD, em Mossoró 

e/ou Natal; 

 Aquisição e implantação de uma Unidade Móvel de Saúde Animal – UMSA, 

uma estrutura montada a exemplo de um Castramóvel, uma grandiosa e 

inovadora estrutura, montada com três ambientes, totalmente equipados, que 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

presta  serviço gratuito de castração, ambulatorial e  vacinação de cães e gatos 

em todos os bairros da cidade, com cronograma pré-definido, por bairro, 

inicialmente, considerando os bairros com maior população de baixa renda, 

maior população canina e felina segundo o último censo realizado e ainda os 

bairros que tenham casos confirmados de Leishmaniose; 

 Integração das ações de vigilância à saúde (epidemiológica, sanitária e 

ambiental) com outras organizações públicas e privadas, com vistas a otimizar 

os resultados de combate a endemias e pragas no município; 

 Inauguração do “Polo de Academia de Saúde“ cuja estrutura física foi 

revitalizada e equipada para o desenvolvimento de práticas corporais, 

atividades físicas, promoção de ações de segurança alimentar e nutricional, 

visando promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e os riscos à 

saúde, prevenção e controle às doenças crônicas como hipertensão, diabetes, 

obesidade mórbida, tabagismo, entre outros agravos a saúde. Esta iniciativa 

faz parte do Programa Municipal “Pau dos Ferros em Movimento”, implantado 

nesta gestão, e está sendo executado por etapas. Iniciou com a revitalização 

da Av. Getúlio Vargas, possibilitando um espaço para que as pessoas se 

exercitem ao ar livre com tranquilidade, como caminhadas, corridas, passeios 

de bicicleta e patins, sem o perigo e/ou exposição ao fluxo de carro, que pode 

ocasionar graves acidentes. Dando continuidade ao programa, iniciamos o 

processo de revitalização do “Polo da Academia da Saúde”, inaugurado em 

2022. É importante ressaltar que várias ações e serviços serão implantadas e 

implementadas, visto que o referido programa foi idealizado pela gestão como 

estratégia para promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da nossa 

população, através de hábitos e atitudes saudáveis. 

Em 2023, temos como meta garantir o pleno funcionamento do Sistema Único 

de Saúde – SUS no município, objetivando que sejam cumpridos os princípios da 
universalidade, acessibilidade, integralidade, humanização e qualidade da assistência 
à saúde, bem como aprimorar a gestão do sistema de saúde através da melhoria dos 

processos de administração, qualificação e desenvolvimento de pessoal, efetivo 
controle social e adequação das ações e recursos para o atendimento básico, 
especializado, de urgência e emergência e vigilância a saúde. 

Para tanto, pretendemos fortalecer os programas de saúde dentro das linhas 

de cuidados já implantados para todas as faixas etárias da vida, com fluxos 
assistenciais bem definidos que devem ser garantidos ao usuário, no sentido de 
atender às suas necessidades de saúde e garantir o cuidado integral à saúde. 

Temos como metas propostas para o ano em curso: 

 Manter vigilância constante sobre o cenário da COVID-19 no município para 

adoção de medidas necessárias para conter a transmissão da doença;  

 Continuar os trabalhos de recuperação e melhorias nas instalações de todos 

os equipamentos de saúde do município, dotando-os de condições adequadas 

para o atendimento à população e atuação dos profissionais de saúde; 
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 Finalizar a construção da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleodon Carlos de 

Andrade no bairro Riacho de Meio, assim como equipar e mobiliar; 

 Construir e equipar uma unidade Básica de Saúde para atender a população 

do bairro Zeca Pedro e adjacências e Implantar Equipe do Programa Estratégia 

Saúde da Família e Saúde Bucal; 

 Manter a cobertura de 100% do Estratégia Saúde da Família e Agentes 

Comunitários no município conquistada no ano de 2021;  

 Manter atualizada a lista de medicamentos do município (REMUME) com vistas 

a dar maior cobertura às necessidades dos munícipes;   

 Garantir o abastecimento de medicamentos e insumos das Unidades de Saúde 

da Rede Municipal de Atenção à Saúde com vistas ao pleno funcionamento e 

garantia da assistência; 

 Manter e aprimorar o programa de educação permanente para a plena 

capacitação e qualificação do quadro de Servidores da Saúde;  

 Garantir fardamento, aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e os Agentes 

de Combate às Endemias para desenvolvimento de suas atividades laborais; 

 Intensificar as campanhas de promoção, prevenção e conscientização, junto às 

comunidades, conforme calendário de datas comemorativas, implantado pela 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, promovendo eventos , visando , 

conjuntamente com os profissionais que atuam na Rede Municipal de Atenção 

à Saúde , fortalecer e ampliar os programas e ações voltados para todas as 

linhas de cuidado da assistência à saúde;  

 Manter atualizado o Diagnóstico de Saúde das áreas de abrangência das UBSs 

para conhecer as necessidades de saúde da população adscrita, garantindo 

serviços e ações de forma integral e humanizada, com qualidade, em para 

tempo oportuno e equidade no atendimento; 

 Realizar ações de Prevenção e Promoção da Saúde com as crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino, contribuindo para a formação integral 

dos estudantes, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que afetam 

o pleno desenvolvimento de crianças e jovens, por intermédio do Programa 

Saúde na Escola (PSE); 

 Consolidar efetivamente o “Programa   Transformação”, em parceria com a 

Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social, visando 

garantir o atendimento ambulatorial de assistência às pessoas travestis e 

transexuais na rede pública de saúde do município de Pau dos Ferros por meio 

de atendimento ambulatorial  na Unidade Básica de Saúde Dr. Pedro Diógenes 

Júnior, localizada no bairro São Benedito, ofertando cuidados em clínica 

médica, psiquiatria, psicologia, enfermagem e serviço social, além de  

atendimento de apoio da Equipe do Estratégia Saúde da Família da referida 

Unidade de Saúde, visto a garantia do acesso a todos os atendimentos 

ofertados na Unidade Básica, como: Médico Clínico Geral, Saúde bucal, 

imunização, farmácia básica, entre outros;  

 Implantar a Equipe de Saúde Prisional - Projeto já aprovado e publicado através 

de portaria do Ministério da Saúde, aguardando o credenciamento para o início 

das atividades ofertadas por uma Equipe multiprofissional visando garantir a 
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Assistência à Saúde da População Privada de Liberdade, tendo assim um 

controle adequado das doenças e acima de tudo proporcionar dignidade e 

tratamento humanizado àquela população;   

 Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde com vistas a sua participação nas 

decisões das políticas públicas municipais de saúde; 

 Estruturar a sede do Conselho Municipal de Saúde e dotar de condições 

necessárias para o pleno funcionamento;   

 Fortalecer cada vez mais o Centro Municipal de Especialidades Médicas – 

CEM, com oferta de outros serviços especializados, consolidando a referida 

unidade como uma Unidade de Saúde Especializada de Apoio Diagnóstico e 

de tratamento;  

 Implantação do programa “Saúde na Hora” em 02(duas) Unidades Básicas de 

Saúde localizadas em base territorial estratégicas, como forma de garantir o 

acesso à população e ofertar ações de saúde em horários mais flexíveis para 

a população, como horários noturno e do almoço, e ainda, em finais de semana, 

com funcionamento inicialmente de 12 horas por dia, de forma ininterrupta;  

 Implantar o Programa Municipal de Recuperação de Dependentes Químicos, 

estabelecendo parcerias com o Terceiro Setor, dotando o programa de 

estrutura mínima suficiente para gestão e manutenção, à exemplo do CAPS 

AD;   

 Concluir a obra para implantação do Núcleo Municipal de Zoonoses e dar 

efetividade e pleno funcionamento; 

 Conclusão da obra de reforma do prédio construído para funcionamento de 

uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, tendo em vista, que a gestão 

anterior no ano de 2020 aprovou junto ao Ministério da Saúde a readequação 

de finalidade para o prédio.  A referida estrutura física está sendo recuperada 

e reformada, com recursos próprios, para funcionamento de uma Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF, e de um Complexo de Saúde na Área de 

Reabilitação, que será habilitado junto ao Ministério da Saúde como um Centro 

de Especialidades em Reabilitação do porte IV - CER IV. Será o primeiro 

espaço público da região do Alto Oeste destinado ao atendimento de pessoas 

com deficiência física, intelectual, auditiva e oftálmica para atender a população 

própria e dos municípios pactuados da região. O CER IV contará com médicos 

especialistas como: ortopedista, neurologista, oftalmologista e 

otorrinolaringologista, psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, assistente social, pedagoga, terapeuta ocupacional 

que serão responsáveis pelo atendimento de forma individual ou em grupo. O 

prédio abrigará consultórios para as especialidades atendidas, ginásio 

terapêutico, sala de atendimento terapêutico adulto e infantil, área de 

convivência interna, sala de orientação, mobilidade, entre outros.   

 Também pretendemos alocar recursos financeiros para reforço do custeio das 

ações e serviços e para aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

para expansão e consolidação do SUS na rede municipal de saúde, através de 

emendas parlamentares;  
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 Manter e aprimorar os convênios junto aos demais entes de governo e o 

terceiro setor, visando a melhor utilização dos recursos e melhoria da qualidade 

no atendimento à população; 

 Manter a frota de veículos da saúde com manutenção preventiva atualizada de 

forma a atender as demandas com segurança e qualidade; 

 Intensificar as ações e parcerias junto aos Equipamentos de Saúde existentes 

na base territorial do município de outros entes de Estado e do Terceiro Setor;  

 Integrar as ações de vigilância à saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental) 

com outras organizações públicas e privadas, com vistas a otimizar os 

resultados de combate a endemias e pragas no município. 

Por último, e não menos importante, ressaltamos as ações desenvolvidas pela 

Gestão “Valorizando Nossa Gente” na Educação. Desde o princípio, ressaltamos a 
extrema relevância desta pasta e a disposição em fazer o máximo possível para 

reestruturar a Rede Municipal de Ensino, que há muitos anos encontrava-se em total 
decadência. Vejamos, portanto, as conquistas consolidadas no exercício passado: 

 Manutenção predial de todas as unidades de ensino; 

 Climatização dos CMEI’s que funcionam em prédio próprio, além do CMEI 

Santa Terezinha, que funciona atualmente em um novo endereço; 

 Implantação de berçário tipo II, no CMEI Djalma de Freitas, com espaço 

acolhedor, equipado e climatizado; 

 Aquisição de terrenos para construção dos CMEI Marta Batalha (emenda do 

Deputado Federal Benes Leocádio no valor de R$1.904.329,88) e CMEI 

TELMA BATALHA (emenda, também de Benes, na importância de 

R$3.017.864,88) para construção de suas respectivas sedes próprias; 

 Implantação da escola em tempo integral na Escola Municipal Prof. Francisco 

Aires Segundo, oferecendo aos estudantes uma matriz curricular inovadora, 

que além das disciplinas de formação geral, estudam também inglês, música, 

informática, entre outros; 

 Climatização das escolas municipais: Severino Bezerra, Francisco Torquato, 

Elpidio Chaves e São Benedito; 

 Renovação de equipamentos de uso contínuo, tais como carteiras, birôs, ar 

condicionados, e impressoras, na Escola Municipal Elpídio Chaves, fruto de 

emenda do Deputado Francisco do PT; 

 Entrega da reforma da Escola São Benedito, com espaços climatizados e 

equipamentos internos também renovados; 

 Aquisição de três ônibus escolares, advindos de emendas parlamentares; 

 Entrega de kit do estudante e fardamento escolar em tempo hábil; 

 Alimentação escolar balanceada, de acordo com as normativas do FNDE; 

 Oferecimento do cursinho CPCON, curso preparatório para o IFRN, aos alunos 

do 9º ano do ensino fundamental; 

 Oferecimento de EJA integrado a Educação profissional em parceria com o 

IFRN; 
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 Oferecimento do EJA via Programa Transformação, voltado a homens e 

mulheres transexuais e transgênero em situação de vulnerabilidade social; 

 Campanha de matrícula com sorteio de uma Smart TV e 18 tablet’s para 

estudantes da Rede Municipal; 

 Aumento gradativo de alunos na Rede Municipal, com ampliação de turnos e 

turmas, projetando chegar aos mais de 2 mil alunos em 2023; 

 Constante diálogo com a categoria, por meio do SINTE/RN; 

 Implantação de progressão funcional que estavam pendentes desde 2018. A 

concessão desses direitos atendeu aos requerimentos de progressão 

horizontal e vertical feitos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021; 

 Concessão de 34 licenças prêmio aos profissionais da rede, sem prejuízo aos 

estudantes, tendo em vista que tivemos essa preocupação em sempre ter 

alguém ocupando esse espaço, mesmo quando demandou convocação de 

processo seletivo; 

 Pagamento do piso salarial do magistério; 

 Afastamento para qualificação de seis profissionais, que estão com a 

oportunidade de cursar mestrado e doutorado com ônus para o município; 

 Instituição do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI); 

 Realização de formações ao longo de todo o ano letivo, realizadas tanto para 

os professores como para os demais profissionais vinculados a educação 

municipal (ASG, merendeiras, secretários e etc); 

 Realização de pinturas artística em unidades escolares;  

 Realização da Conferência Municipal de Educação; 

 Criação da Lei de Sistema de Ensino; 

 Regularização dos conselhos do FUNDEB, Alimentação Escolar e Conselho 

Municipal de Educação; 

 Criação da Lei de função gratificada; 

 Criação da Lei da Gestão Democrática, com implantação do projeto piloto 

iniciando este ano na escola Municipal São Benedito; 

 Atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de profissionais do 

magistério (PCCR). 

Para o ano em curso, temos previstas as seguintes ações, no que se refere a 

infraestrutura e melhorias da educação municipal: 

 Construção de duas salas de aulas no CMEI Vera Lúcia Diógenes;  

 Climatização, mudança e adaptação predial do CMEI Marta Batalha; 

 Reforma da Escola Municipal Profª. Nila Rego; 

 Reforma da Escola Municipal Severino Bezerra; 

 Implantação da escola em tempo integral na Francisco Torquato do Rêgo; 

 Abertura de sala referência para o Atendimento Educacional Especializado; 

 Contratação de um intérprete de LIBRAS para auxiliar no atendimento 

educacional especializado; 

 Realização de concurso público; 

 Realização de processo seletivo simplificado; 
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 Incentivo a realização de projeto de fomento a formação de poetas e poetisas 

na Rede Municipal; 

 Perspectiva de edital de auxílio aos estudantes; 

 Retomada da realização de pinturas artísticas nas unidades escolares;  

 Revitalização predial da biblioteca Maria Auxiliadora Bessa – SESI/Indústria do 

Conhecimento; 

 Renovação e abertura de salas de recurso multifuncional da Rede Municipal; 

 Continuidade da parceria com CPCON, com oferta do curso preparatório do 

IFRN aos alunos de 8º e 9º anos da rede municipal de ensino; 

 Realização de formações ao longo de todo o ano letivo, tanto para os 

professores como para os demais profissionais vinculados a educação 

municipal (ASG, merendeiras, secretários e etc); 

 Desenvolvimento de temas transversais nas escolas, como projetos de meio 

ambiente visando: arborização, hortas comunitárias, áreas escolares verde, 

além de campanhas educativas e sensibilização da comunidade sobre a 

importância da sustentabilidade ambiental; 

 Ofertar espaços e materiais esportivos necessários para a prática de atividades 

esportivas e recreativas. 

Ao término do primeiro biênio deste mandato, e partindo para os dois últimos 
anos desta primeira grande oportunidade que o povo nos concedeu, tenho a plena 
convicção de que estamos no caminho certo. É óbvio que a nossa condição humana 

nos coloca no rol dos que cometem erros e acertos. Há muito o que se melhorar e se 
aprimorar, e é isso que nós perseguimos diuturnamente. Contudo, as medidas 

assertivas, agregadoras e inclusivas superam substancialmente as falhas a serem 
reparadas.  

Nenhum gestor, público ou privado, consegue promover mudanças 
substanciais da noite para o dia. O processo é lento, requer tempo, paciência, 

aprimoramento de práticas, cooperação mútua, técnica, conhecimento, parcerias e 
muita persistência. 

Prometi à população pau-ferrense um governo próximo ao povo, e assim 
estamos cumprindo, por meio do fortalecimento e reativação de conselhos, do 

gabinete itinerante, dos atendimentos semanais na prefeitura municipal, das portas 
abertas de todas as secretarias e da disponibilidade dos nossos secretários e de suas 
equipes.  

O Plano de Governo Participativo, construído com proposições da população 
somadas às nossas intenções está sendo monitorado diariamente, e já se encontra 

com um percentual de mais de 70% de seu fiel cumprimento. 

Trabalharemos noite e dia para que possamos entregar tudo aquilo que nos 
comprometemos, porque o meu maior objetivo é jamais decepcionar o povo que 
acreditou e acredita neste projeto de construção de uma Pau dos Ferros mais justa , 

mais desenvolvida e melhor para se viver. Nessa perspectiva, acredito e confio nas 
nossas parcerias políticas e administrativas, sobretudo com o Governo Federal, 
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através da eleição do Presidente Lula, e no âmbito estadual, com a continuidade da 
nossa governadora Fátima Bezerra. 

Os esforços e práticas administrativas já renderam espaços privilegiados de 
representação do nosso município, através da vice-presidência da FEMURN e da 

AMOP, duas entidades representativas da luta municipalista que abrirá portas para a 
nossa cidade, através da nossa atuação. Também são frutos do nosso trabalho, as 

premiações conquistadas pelo município, no Prêmio Band Cidades Excelentes, tanto 
na edição de 2021 quanto na de 2022, inclusive, com melhorias nos indicadores e 
com a conquista de posições ainda mais positivas para Pau dos Ferros, à exemplo do 

3º lugar no pilar “Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”, , 1º Lugar em 
“Infraestrutura e Mobilidade Urbana”,  1⁰ lugar no pilar "Educação", 1º Lugar no pilar 

da “Saúde e Bem-Estar” e 3⁰ lugar geral dentre as Cidades Excelentes do Rio Grande 
do Norte, com população de 30 a 100 mil habitantes. Premiação ofertada pela BAND, 
juntamente com o Instituto Áquila. 

Estes indicadores, associados aos números de pesquisas divulgadas pela 

mídia regional, que avaliam a nossa gestão, nos indicam a aprovação do nosso estilo 
administrativo e a efetividade das nossas políticas, contudo, jamais quero perder a 
sensibilidade das ruas, o feedback ofertado pelo grande empresário, mas também 

pela dona de casa, em relação aos feitos e ações do nosso mandato. É ao lado do 
povo, pelo povo e com o povo que pretendo ser a representante de um projeto que 

fique na história de Pau dos Ferros como o primeiro passo para a consolidação das 
mudanças tão necessárias para o nosso município, sobretudo no tocante à 
humanização das políticas e à priorização dos serviços básicos.  

Conclamo a todos, sobretudo aos vereadores, secretários, assessores, 
servidores e à população em geral, para que mantenhamos o espírito de cooperação 

com vistas a concretizarmos tudo aquilo que sonhamos para a nossa cidade. Pau dos 
Ferros precisa de todos, porque é a Casa Comum onde habitamos, e todo e qualquer 

serviço empreendido em favor da coletividade, beneficiará a todos nós!  

Com pés no chão, sem deslumbre algum, com foco no trabalho, sensibilidade 

e muita fé em Deus e sob a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, daremos 
continuidade aos nossos trabalhos no ano em curso, e estou certa de que nele, 

faremos ainda mais e melhor por esta terra que tanto amo! Muito obrigada a todos!  

 

 


