
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM ANUAL DA PREFEITA ROSALBA CIARLINI 
2020 
 
 
Excelentíssima Senhora Presidente Vereadora Izabel 
Montenegro, 
Senhoras Vereadoras, Senhores vereadores, 
Senhoras e senhores convidados,  
Meus irmãos mossoroenses, 
 
 
Esta Casa terá sempre o meu respeito no cumprimento 
protocolar constitucional, e minha admiração pelo 
compromisso na aprovação de projetos de interesse da 
nossa Mossoró. 
 
Senhora Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores 
Vereadores,  
Minhas senhoras e meus senhores,  
 
Apesar da crise financeira que atinge todos os municípios 
brasileiros e dos desafios que encontramos com a 
desorganização administrativa no início da nossa gestão, 
chego para a última mensagem anual deste governo, com 
resultados de muito trabalho.  
 
Trabalho de uma gestão que honrou o compromisso 
assumido com o povo em praça pública de que iriamos 
restabelecer serviços básicos. Reconheço que ainda temos 
muito a fazer, mas, os avanços são visíveis. Encontramos a 
saúde em frangalhos; a malha viária um caos, a educação e 
equipamentos sociais sucateados, salários atrasados  e 
dívidas gigantescas com o servidor, fornecedores e com o 
Instituto de Previdência do município. 
 
Encontramos atrasos de contribuições do servidor e patronal 
- parcelas negociadas por meio de TAC - Termo de 
Ajustamento de Conduta - que foram esquecidas  
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Se não conseguimos ainda quitá-la, pelo menos estamos 
pagando o que foi renegociado e direcionamos cerca de  R$ 
4 milhões e meio da cessão onerosa para o Instituto de 
Previdência do Município. 
 
 
Senhoras vereadoras, senhores vereadoras, 
 
Vossas Excelências devem lembrar que na nossa primeira 
mensagem anual dissemos que em 2016 as receitas do 
município não haviam ultrapassado os R$ 500 milhões, 
somando todas as fontes de arrecadação...   
Havia sido gasto além da conta, ou seja, mais de 25% da 
receita total.  
 
As dívidas ultrapassavam 126 milhões de reais. 
 
Pois bem... foi esse quadro que encontrei: as finanças 
comprometidas, serviços essenciais suspensos, programas 
sociais parados ... uma enorme desorganização, fruto da má 
administração e abandono da cidade. Sinto-me na obrigação 
de relembrar porque essa é a última mensagem deste 
governo. Portanto, se faz necessário um balanço geral. 
 
Fomos obrigados a começar com um rigoroso programa de 
ajuste fiscal cortando despesas. Mesmo em meio ao cenário 
de crise nacional, com queda de receitas, desemprego e 
seca, conseguimos avançar, logo no primeiro ano. 
 
Fechamos 2017 pagando toda folha de pessoal e mais os 
meses que ficaram em atraso da gestão passada.  
Décimo-terceiro, gratificações da saúde, diárias 
operacionais, férias e outros benefícios foram cumpridos 
dentro desse esforço, que, como dissemos, foi imenso. 
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Esses avanços foram possíveis graças ao compromisso de 
toda nossa equipe e neste caso de equilíbrio fiscal, ao 
trabalho alinhado das Secretarias da Fazenda e 
Planejamento e Procuradoria do Município no combate à 
sonegação fiscal e implementação do planejamento 
estratégico. 
 
Pela efetividade, o plano serviu de modelo para outros 
municípios dentro do programa Redesenhando a Gestão 
Pública, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
 
Quero adiantar aos senhores, que esse planejamento 
estratégico possui um ciclo que vai até 2026. Pensamos num 
futuro organizado. 
 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
Enfrentamos bloqueios e atrasos de alguns recursos 
Federais e estaduais, como o ICMS, que antes chegavam 
ao município todas as terças-feiras.   
 
Já chegamos a receber até uma semana depois do prazo, 
desorganizando as finanças, comprometendo pagamento 
dos servidores e prestadores de serviço. E o mais grave foi 
a redução no repasse do ICMS com o Programa de 
Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande 
do Norte (PROEDI). Nos últimos 4 meses de 2019, o 
município de Mossoró perdeu mais de R$ 2 milhões com 
as mudanças do programa.  
 
 
 
 
 
 



 
Senhoras e senhores vereadores,  
Senhores convidados,  
Meus irmãos mossoroenses,  
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Mesmo com a instabilidade econômica sobre as receitas 
públicas, com planejamento, o município de Mossoró vem 
mantendo os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade 
fiscal, estando hoje com 48%, conforme resultado do 3º 
trimestre de 2019. Uma vitória expressiva. Não foi fácil 
chegarmos até a esse índice. 
 
Vejam bem, senhores... 
 
Quando assumi a Prefeitura de Mossoró, o município 
comprometia cerca de 64% da receita com a folha de 
pessoal, num flagrante desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
 
A austeridade que implantamos devolveu ao município a 
condição legal no pagamento da folha dos servidores. Isso 
é seriedade de governo. Administração que zela pelo 
dinheiro público e ouve o povo.  
 
A política que adotamos para tirar Mossoró do atraso em que 
se encontrava, contou com a participação fundamental da 
população seja nas redes sociais, apontando as 
necessidades dos bairros, seja no nosso aplicativo Mossoró 
Conectada, dentro do nosso projeto Cidade Inteligente.  
As sugestões são consideradas tanto para a resolutividade 
dos temas apontados, quanto na indicação de prioridades ao 
Orçamento Geral do Município. 
 



Falando em Orçamento, quero agradecer a 
responsabilidade dos senhores pela aprovação do OGM 
2020.                                                                          
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Mais uma vez priorizamos a Saúde que ao invés dos 15% 
constitucionais terá 22,3% e Educação que teve 
destinado no Orçamento de 2020, 26% ao invés do limite 
de 25%.  
 
Os investimentos que fizemos na Educação já 
apresentam indicadores positivos. O índice 
Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, da rede 
municipal tem as 11 melhores notas do Estado do Rio 
Grande do Norte. Nosso maior IDEB chega a 6,6 - índice 
da Escola Dolores Freire de Andrade. 
 
A taxa de alfabetização que em 2016 era 82.5% teve um 
crescimento de mais de dois pontos percentuais, chegando 
a 84,9, em 2018, última pesquisa. 
 
Já a aprovação passou de 88.4% para 84,9%, até 2018. E a 
evasão escolar caiu de 0,6% para 0,3% até 2018.  
 
Como os dados não foram consolidados em 2019 - já que o 
ano letivo foi encerrado dia 20 de janeiro - a tendência é que 
os indicadores da Educação melhorem ainda mais. 
  
Os indicadores tiveram bons desempenhos porque voltamos 
a cuidar melhor das nossas escolas, dos alunos e 
professores.  



Repassamos às escolas quase um milhão de reais para 
pequenas despesas. Assim, os dirigentes não dependem da 
secretaria de Educação para atender as demandas 
menores, mas, urgentes.   
 
Só com infraestrutura os investimentos chegaram próximos 
a um milhão e meio de reais, dos quais cerca de seiscentos 
mil vieram do governo federal. Bem menos do que o 
município investiu.   
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Esses recursos incluem a construção de 4 proinfâncias: as 
UEIS do Papouco, Estrada da Raiz, Vingt Rosado e Sumaré. 
Se não conseguimos, ainda conclui-las, é porque dentro do 
cenário nacional de crise, há atrasos no repasse de recursos 
federais. Quando há condições, o município toca a obra com 
recursos próprios. 
 
A merenda escolar que quando assumimos estava 
suspensa por falta de pagamento ao fornecedor, já chega a 
mais de 6 milhões de refeições servidas, por ano. Cerca de 
500 alunos nas escolas e Unidades de Ensino são atendidos 
com cardápio diferenciado que segue orientação de 
nutricionista. 
 
O município tem atendimento especializado também para 
cerca de 1.300 alunos com deficiência, entre eles, surdos e 
crianças com transtorno do espectro autista, além de alunos 
com deficiência visual e motora. Colocamos em 
funcionamento 26 salas de educação especial. 
 
Para atender a alta procura por vagas na Rede Municipal de 
Ensino a Secretaria Municipal de Educação, realizou 
levantamentos, traçou, estratégias e conseguiu adequar 
situações pontuais em Unidades de Educação Infantil e 



Escolas de Ensino Fundamental. A rede municipal tem hoje 
mais de 21 mil alunos. 

O fardamento escolar foi uma das prioridades desta gestão. 
Foram mais de 51 mil peças para alunos das escolas, 
unidades escolares e educação de jovens e adultos( EJA). 
Um investimento de um milhão e duzentos mil reais.  

Para 2020 a Secretaria de Educação está se organizando 
para entregar além do fardamento, mochilas, material 
escolar e livros para todos os alunos da primeira infância, ou 
seja, da educação infantil.  
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Senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

Nossa gestão devolveu aos estudantes, os Jogos Escolares  
Municipais.  Participaram dos JEM’s 2.600 atletas de 
diversas modalidades das redes municipal, estadual e 
particular de ensino.  

Os alunos da rede municipal também se destacaram nas 
Olimpíadas de Matemática, Historia e Língua Portuguesa e 
na Olimpíada Brasileira de Robótica, trazendo medalhas e 
menções honrosas para nosso município. 

Pela primeira vez na historia, a rede municipal conseguiu 
aprovar no IFRN um número expressivo de alunos: 32, o 
referente a uma turma completa.  

Nos últimos 3 anos, foram mais de 8 milhões e seiscentos 
mil investidos na Educação, recursos do FUNDEB e do 
município. Retomamos o pagamento do 14º salário, 
contemplando 13 escolas e ultrapassando um milhão de 
reais. Mais de 400 professores foram contemplados com a 
progressão funcional. 
 



A matrícula on-line é uma realidade. Implantamos o projeto 
piloto em 2018 na escola Paulo Cavalcanti.  
 
O projeto foi ampliado no ano passado e hoje está no 
primeiro ano do ensino fundamental   em todas as unidades 
educação infantil, facilitando o acesso e modernizando o 
setor.  
 
E já há planejamento para  que o próximo ano  toda a rede 
tenha matricula on-line. 
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Ainda na Educação, trago uma notícia animadora: duas 
escolas da rede pública municipal foram escolhidas pelo 
Tribunal  de Contas do Estado- TCE/RN para um projeto 
piloto para todo o Brasil, pelo ensino de excelência.  
Senhoras vereadoras, senhores vereadores,  
 
Quero aproveitar a vinda a esta Casa para adiantar a Vossas 
Excelências que iremos encaminhar o projeto do novo piso 
salarial do professor. 
 
Mesmo Mossoró já tendo o piso superior ao teto nacional, 
vamos conceder os 12,84% do reajuste anunciado pelo 
governo federal.   
 
Com isso, o menor salário do nosso professor com 30 horas 
subirá para R$ 2.995,51 e com 40 horas R$ 3.994,04.  Já o 
maior piso sobe para 6.196,03.   
 
A tabela e a aplicação do índice de reajuste, os senhores 
terão detalhados no projeto.  
 



Pois bem, assim como fizemos na nossa primeira 
mensagem que abriu o ano legislativo de 2017, estamos na 
nossa última mensagem deste mandato, assegurando o 
novo piso salarial aos professores da rede municipal.  
 
Além da valorização pelo salário, temos políticas de 
qualificação. Professores e gestores participam de 
capacitação para melhorar a qualidade de ensino na rede 
municipal. Mais conhecimento na busca pelo ensino de 
excelência. 
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Realizamos a Busca Ativa que visa identificar toda criança 
fora da escola. Para 2020 estamos implantando o programa 
Escola Conectada, levando internet a todas as unidades de 
ensino. 
 
Na nossa gestão estamos buscando alternativas de 
convivência com a seca. E dentro desse esforço, aderimos 
ao Programa Cisterna nas Escola, do Governo Federal.  
 
Já foram construídas 20 cisternas e outras 7 serão 
construídas este ano, levando à todas as escolas e núcleos 
da zona rural, água de qualidade. 
 
 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
Quando assumimos, anunciamos a saúde como prioridade 
por entendermos que a população enfrentava sérios riscos. 



Se ainda há problemas, há de se reconhecer que tivemos 
muitos avanços nesta área.  
 
A população lembra que em 2017, o Samu tinha apenas uma 
ambulância circulando. Hoje temos 9, duas de suporte 
avançado. Aqui quero registrar o empenho do deputado Beto 
Rosado que além de buscar apoio no Ministério da Saúde, 
destinou emendas para a compra de ambulâncias. 
 
Encontramos as Unidades Básicas e as Unidades de Pronto 
Atendimento sem remédios e sem insumos, algumas 
interditadas e com equipamentos sucateados e 
especialidades suspensas.  
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Somente em 2019, a Prefeitura de Mossoró investiu R$ 140 
milhões, possibilitando a realização de 3 milhões de 
procedimentos, dos quais 300 mil foram feitos em usuários 
de outras cidades.  
 
Com isso, os investimentos na saúde corresponderam 
somente no ano passado a 24,59% do orçamento global do  
município, percentual bem superior aos 15% constitucionais 
exigidos pelo Ministério da Saúde. 
 
Mesmo NÃO SENDO responsabilidade do MUNICIPIO, 
Mossoró investiu em 2018 o montante de 2.031.790,20  (dois 
milhões trinta e um mil setecentos e  noventa reais e vinte 
centavos) na compra de insulinas de alto custo.  Já em 2019 
foi investido um total de 2.109.755.24 (dois milhões cento e 
nove mil, setecentos e cinquenta e cinco    e vinte e 



quatro  centavos). E estamos adquirindo um novo lote que 
deve até chegar até o fim da semana. 
 
Na nossa administração, fizemos o recadastramento de 
todos os usuários de insulinas de alto custo, visando corrigir 
as distorções na concessão do produto já que havia usuários 
de outros municípios por exemplo.  
 
Hoje o programa conta com mais de 930 
usuários  cadastrados.  
 

  
No ano passado, as 3 UPAS realizaram uma média de mais 
de 24 mil procedimentos, por mês. Por dia são cerca de 200 
a 300 atendimentos. Há dias em que as UPAS chegam a 
registrar até 60 atendimentos 
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Restabelecemos o transporte para os transplantados e os 
que fazem hemodiálise; Reabrimos o Ambulatório Materno 
Infantil (AMI) e implantamos o Centro de Referência de 
Microcefalia; além da implantação da regulação de leitos de 
UTI, uma medida que deu celeridade  e qualidade ao 
atendimento. 
 
O quadro caótico na saúde era estampado na cobertura 
vacinal. Quando assumimos, era de apenas 12%, quando a 
meta era  de 95%. 
 
Em Mossoró houve redução dos casos de arboviroses 
(Dengue e Febre de Chikungunya): dengue redução de 



76,4% no ano 2019 em relação ao ano 2018 e 
Chikungunya reduziu 91,1%. 
 
Faço questão de reconhecer que esse trabalho teve a 
participação fundamental dos agentes de saúde e endemia 
que depois de 7 anos receberam novo fardamento. 
 
Começamos um novo período de chuvas e faço um apelo 
para evitarmos os criadouros do mosquito AEDES Aegypti, 
transmissor dessas doenças.  É uma luta coletiva que 
precisa dos cuidados permanentes da população. 
 
 
Senhoras e senhores, 

Observou-se uma redução da mortalidade infantil, em 
relação ao ano de 2018 de 39 para 29 óbitos em crianças 
menores de um ano.   

Em 2018 o coeficiente foi de 10,04 por 1000 nascidos 
vivos (NV) já em 2019 foi 9,25 por 1.000 Nascidos Vivos. 
Portanto, uma redução da taxa de mortalidade infantil 
em 2019 de 26%.  
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Registramos, ainda, aumento da proporção de cura dos 
casos novos de hanseníase diagnosticados. O índice que 
era 82% em 2018 pulou para 89,0%. Mesmo assim, 
precisamos estar vigilantes porque, infelizmente, Mossoró é 
uma área endêmica.  
 
Preocupada com essa questão, estamos firmando parceria 
com o Instituto de Medicina Tropical, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para a criação do 
Centro de Dermatologia Tropical em Mossoró.  
 



Permitam-me registrar que quando Governadora do Estado 
viabilizamos a implantação do Instituto de Medicina Tropical 
fazendo a doação do terreno para a Universidade. 
 

 
Em 2018 implantamos o programa Família em Foco com a 
abertura das Unidades Básicas de Saúde aos sábados e 
atendimento na zona rural. Os resultados foram 
surpreendentes. Mais de 30 mil atendimentos.                                                                                         
                                                                                                         
Se Deus quiser, até o fim deste semestre deveremos estar 
entregando à população o Centro Especializado de 
Reabilitação Benômia Rebouças, o primeiro do Rio Grande 
do Norte que atenderá 4 áreas da saúde: auditiva, física, 
intelectual e visual.   
 
Essa é uma obra construída com recursos do Ministério da 
Saúde e da Prefeitura de Mossoró, com apoio fundamental 
do deputado Beto Rosado. São mais de 5 milhões, recursos 
carimbados que estavam praticamente perdidos. 
Estamos construindo 5 UBS (Bom Jesus, Alto da Pelonha, 
Santa Júlia, Costa e Silva e Jardim das Palmeiras, antiga 
Favela Tranquilim) e reformando mais 14, com emendas do 
deputado Beto Rosado. 
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Minhas senhoras e meus senhoras, 
 
A saúde é uma área complexa. Mas, avançamos na 
regularidade dos serviços, retomadas de especialidades e 
novas ações para melhorar a rede pública. 
 
Em 2019, no ambulatório Materno Infantil tivemos uma 
média anual de 24 mil procedimentos. 
 



Os 2 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOS) 
reabertos na nossa gestão - realizaram uma média anual 
de mais de 12 mil procedimentos. 
  
Conforme dados dos 4 CAPSs foram realizados mais de 50 
mil procedimentos somente no ano passado. 
 
O centro de obesidade no momento tem 80 pacientes sendo 
acompanhados pelos profissionais com a academia 
funcionado de segunda a sexta. 
      
Mesmo com alguns problemas de equipamentos de apoio ao 
diagnostico de imagem, o PAM do Bom Jardim realizou  
mais de 35 mil consultas especializadas e 32 mil exames 
laboratoriais e de imagem.   
 
                                                
Com o intuito de proporcionar uma maior qualidade de vida 
e bem estar para a população, a Prefeitura de Mossoró, 
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
criou o Projeto Viva a Vida.  
 
Durante esses 03 anos de gestão, o projeto já foi ampliado, 
incluindo a zona rural (Jucuri). Atualmente o projeto está 
presente em 15 pontos da cidade. 
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Numa união de esforços com outras secretarias municipais, 
a Prefeitura deu início ao trabalho para resgatar o selo 
Unicef para o triênio 2017 – 2020, destacando-se as ações 
do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, com o foco na 
integralidade das pessoas. 
 
Em 2018 implantamos o Programa Criança Feliz, com 
acompanhamento de duas mil famílias, nos Centros de 



Assistência Social dos bairros São Manoel, Sumaré, Belo 
Horizonte, Barrocas, Santo Antônio e Abolição IV. 
 
Mais de 5 mil adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas também  foram atendidos pelo Município. 
 
A atual gestão encontrou o serviço de abordagem social 
completamente parado, retomando as atividades 
imediatamente e de forma continuada. Organizamos 
também os serviços e acolhimento institucional do  
município, sendo: 
 
Acolhimento Institucional para adolescentes – AIA: tem 
finalidade formadora, oferecendo moradia provisória, 
proteção, alimentação e acompanhamento psicossocial a 
adolescentes.  
 
São pessoas que tiveram seus vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados em situação de abandono e violação de 
direitos. Foram acolhidas cerca de 50 adolescentes. 
Reestruturamos e reinauguramos a Casa de Passagem 
Olga Pereira que tem como objetivo acolher, em caráter 
excepcional e temporário, famílias ou pessoas adultas com 
direitos violados. 
Serve para pessoas em situação de desabrigo, abandono, 
migração, ausência de condições de autossustento e 
residência ou em trânsito no município de Mossoró. Já foram 
acolhidas cerca de 90 pessoas. 
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Nobres vereadores, 

 



Quero destacar a geração de oportunidades que garante 
orçamento familiar a milhares de pessoas em Mossoró, além 
de outros serviços socioassistenciais.  

Quase 8 mil famílias se qualificaram, através de variados  
cursos e oficinas pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Juventude. Mais de 52% delas entraram no mercado de 
trabalho, seja na forma de empregado ou empregador. 

Além da capacitação, a Prefeitura de Mossoró, criou um 
banco de dados para facilitar a entrada dos participantes dos 
cursos no mercado formal. 

O projeto Fazendo Arte tem objetivo semelhante de criar 
renda, valorizando o artesanato local.  

A participação em feiras e outros espaços públicos tem 
possibilitado a divulgação do talento de 1.378 
mossoroenses.  

A meta é alcançar um selo para o artesanato da nossa 
terra. 

O movimento comunitário que tem o nobre papel de ser uma 
ponte entre a sociedade e o poder público, tem sido 
fundamental na implementação de políticas públicas do 
nosso município.  

Esse relacionamento institucional entre sociedade e poder 
público é feito através do programa Mossoró Mais Cidadã 
que já atendeu mais de 16 mil pessoas. 

 

Também desenvolvemos programa de segurança alimentar 
nos equipamentos sociais do município, beneficiando a   
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população da área, ensinando as famílias uma alimentação 
saudável, sem desperdício. 

                                                          

Em Mossoró, o Cadastro Único, sistema criado pelo 
governo federal para identificar famílias de baixa renda,  
tem a taxa de atualização cadastral semelhante à média 
nacional: 84%. São mais de 34 mil famílias cadastradas. 
 
O Cadastro Único habilita as famílias aos programas 
sociais do governo entre eles, Bolsa Família e tarifa 
social de energia elétrica. 
 
Para dar mais celeridade ao cadastro único, o 
atendimento foi descentralizado. Abrimos uma nova 
sede na Avenida Alberto Maranhão, centro. O 
atendimento aumentou para 500 pessoas por dia.  
 
Além do aumento da capacidade de atendimento, a 
abertura do novo local possibilitou a extinção do 
sistema de agendamentos.  
E para dar acesso ás famílias da zona rural, o município 
implantou o Cadastro Único Itinerante. Em 2019 foram 
atendidas 35 comunidades rurais. 
 
 
A ideia do Cadastro Único Itinerante é levar o serviço 
para mais perto da população dessas localidades, para 
dar mais comodidade ao usuário.  
 
Desde sua implementação, o cadastro único itinerante 
já atendeu a 1.100 famílias da zona rural; 
 
 



Já o Centro de Referência Especializada em Assistência 
Social (CRAS) contabilizou 879 atendimentos só no ano 
passado. 
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O município também conta com o Centro de Referência da 
Mulher. Essa é uma Instituição pública municipal, que se 
enquadra na Proteção Especial, pela  enfrentamento e 
combate dos efeitos da violência doméstica contra as 
mulheres, em consonância com a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006. 
 
A Prefeitura fez o acompanhamento a quase 700 mulheres 
em situação de violência doméstica. 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
Nobres vereadores, 
 
Mossoró lembra que quando assumimos, nos deparamos 
com mais de 30 obras paralisadas, inacabadas e 
abandonadas.  
 
Conseguimos resgatar no Ministério das Cidades R$ 33 
milhões que estavam carimbados para o saneamento 
básico e pavimentação asfalto de ruas e avenidas.  
Os contratos estavam prestes a ser cancelados. 
 
 
Já contabilizamos 166 obras entre as concluídas e em 
execução, nesta gestão. 
 
Cerca de 300 ruas foram recuperadas.  
 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura avançou em obras, 
com a entrega de equipamentos de lazer, além da 
recuperação de vias e ampliação do saneamento básico. 
 



O Corredor Cultural agora conta com um nova Praça da 
Criança totalmente reestruturada, com novos equipamentos 
e aberta à família mossoroense. 
 
 
                                                                                          18. 
 
Já entregamos revitalizadas as Praças: Luiz Gonzaga 
Sobral (Nova Vida);  Vigário Antônio Joaquim (Centro), 
Vinícius Bezerra (Belo Horizonte), Praça do Rotary ( Nova 
Betânia); Maria De Lourdes Moreira (Ulrick Graff) e Praça 
Aurelino Dionízio ( Conjunto Resistência) 
 
A atual gestão ao assumir a administração do município, 
reuniu esforços para retomada do Programa PróTransporte 
por meio de contrato de financiamento. Foram contemplados 
os seguintes bairros:  
  
Alto do Sumaré; Planalto 13 de Maio; Presidente Costa e 
Silva; Aeroporto; Bela Vista (Cidade Nova) e Abolição; 
 
 
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, 
 
 
A Prefeitura de Mossoró e a Caixa Econômica Federal 
assinaram, recentemente, dois convênios para 
recapeamento com  asfalto e sinalização de diversas vias. 
 
Os recursos no valor de R$ 18 milhões são de emenda do 
deputado Beto Rosado  e serão investidos nos bairros:  
 
Centro, Aeroporto, Santo Antônio, Nova Betânia, Alto da 
Conceição e Doze Anos. 
 
Também será feita pavimentação a paralelepípedo de ruas 
dos bairros Aeroporto, Barrocas, Belo Horizonte, Lagoa do 



Mato, Américo Simonetti, Santo Antônio, Alto da Pelonha e 
Santa Delmira. 
 
Dados da Secretaria de Serviços Urbanos indicam que 
foram desativadas 1.109 bocas de lixo das 1.175 existentes 
em toda a cidade. 
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A Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos 
Domiciliares recolheu entre os meses de novembro de 2018 
a Outubro de 2019, uma quantidade total de Resíduos 
Sólidos Urbanos de mais de cinquenta e duas mil toneladas. 
 
O Aterro Sanitário processou entre os meses de Novembro 
de 2018 a Outubro de 2019, uma quantidade total de mais 
de 54 mil toneladas de lixo. 
 
Apesar do cenário nacional de crise, a Prefeitura de Mossoró 
conseguiu recuperar estradas vicinais das Comunidades do 
bairro Alagados (estrada do Bom Jesus), Sítio Ingá, Bom 
Jesus, Passagem de Pedras, Sítio Ema, Santo Antônio, Sítio 
Córrego Mossoró, Projeto de Assentamento (PA) Maísa, P.A 
Vila Real, Alagoinha. 
 
Quase 3 mil ruas  receberam serviços de manutenção de 
iluminação. 
Já o saneamento básico chegou para mais de 28  mil 
pessoas, através das ligações domiciliares à rede de esgoto, 
integrantes do sistema rede coletora. 
 
A população atendida com a obra se deu pelo número de 
casas beneficiadas. Estima-se um incremento que resultará 
a uma população atendida de mais de 36 mil habitantes. 
 
Quero abrir um parêntese aqui para falar da minha alegria 
pelo financiamento de R$ 150 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal aprovado por esta Casa. Essa é uma 



causa de Mossoró. Os que estão a favor de ver a nossa 
cidade se desenvolver, que venham se somar a esse 
trabalho que estamos realizando.  
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Mossoró é a única cidade do Rio Grande do Norte a aprovar 
legislação específica pelo FINISA, que ocorreu em função 
dos ajustes financeiros e contábeis realizados no Município. 

 

O trabalho de recuperação fiscal já havia sido iniciado em 
2017, sendo concluído em 2019.  

 

Dentre as obras que integram a carta encaminhada à CAIXA 
estão a conclusão de cinco unidades básicas de saúde, que 
exigem contrapartida do Município, sendo elas:  

UBS Bom Jesus, UBS Santa Júlia, UBS Vingt Rosado, UBS 
Jardim das Palmeiras e UBS Costa e Silva.  

Tem ainda os equipamentos do Corredor Cultural, com 
recuperação do Teatro Municipal Dix Huit Rosado, Memorial 
da Resistência e Praça de Convivência.  

 

Outra obra é a revitalização da Cobal, além das obras do 
Centro Especializado de Reabilitação, CER, que também é 
realizada via convênio com o Governo Federal e 
investimento da Prefeitura.  

A lista conta com 44 obras descritas e detalhadas, conforme 
exigência do banco.  
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Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
destacamos as pesquisas realizadas para a determinação 
de preço da cesta básica e pesquisas de intenção de 
compras em datas comemorativas. 
 
Foram promovidos cursos de qualificação gratuita para área 
do turismo; realizamos importantes pesquisas no aeroporto 
Dix-Sept Rosado para identificar o perfil de passageiro que 
usa o voo da Azul Linhas Aéreas.  
 
Por falar em Azul, a partir do dia 8 de fevereiro, os voos 
saindo de Mossoró vão ser diários e no sábado de carnaval 
serão dois voos: de 15h e 17h, comprovando a viabilidade 
da linha, já que todos os dias, a aeronave parte com lotação 
máxima. No primeiro ano de reativação dos voos foram 31 
mil passageiros. 
 
 
O setor Integração Empresarial é um dos mais 
movimentados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo sendo responsável pela 
intermediação de empregos.  
 
Em 2019 foram quase 12.000 (doze mil atendimentos), com 
um saldo de 1.631 (um mil, seiscentos e trinta e um) pessoas 
contratadas com carteira assinada após serem 
encaminhadas pela Prefeitura para as empresas.  
 



De 2017 até 2019 foram 4.591 pessoas contratadas após 
encaminhamento da Prefeitura de Mossoró. 
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A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural realizou atendimento a centenas de comunidades 

rurais com manutenção periódica de bombas e adutoras, 

além de limpeza e demais serviços. 

Em 2019, com a adesão ao selo SISBI os produtores de 

Mossoró estão se preparando para comercializar seus 

produtos em todos os estados do Brasil e até fazer 

exportação para outros países. 

Com muita alegria, neste período em que as chuvas já 

chegam com boa intensidade, anuncio que a Prefeitura de 

Mossoró já se antecipou no corte de terra para os 

agricultores. São mais de 5 mil famílias atendidas. 

Vamos investir com recursos próprios mais de meio milhão 

de reais, esperando com muita fé numa boa safra, este ano. 

 

Estamos no período de chuvas e a Defesa Civil do Município 

já está com ações preventivas para atender a população 

ribeirinha e de áreas de risco. A Comissão faz o 

monitoramento e fiscalização nos bairros e áreas afetados 

pelas chuvas. 

Foram mapeadas 23 áreas de vulnerabilidade e de risco de 

inundação e enchentes. As ações são coordenadas graças 

a um painel de videomonitoramento que foi montado na sala 

da Defesa Civil que tem como auxílio o aplicativo Mossoró 

Conectada.  
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A Defesa Civil também faz o acompanhamento da operação 

carro-pipa que, graças ao trabalho de regularização do 

abastecimento pela manutenção e reparos de poços 

diminuiu. Antes eram 94 pontos de abastecimento e 

atualmente são 89. 

A coordenação da primeira equipe de voluntários na 

procissão de Santa Luzia foi um trabalho que ganhou elogios 

da população. Foram 220 voluntários que auxiliaram os fiéis 

durante a procissão da padroeira de Mossoró. Para este 

ano, além da procissão, os voluntários devem participar de 

toda programação da festa. 

Na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil 
e Mobilidade Urbana também destaca-se as ações de 
ampliação de vagas de curta duração no centro da cidade.  
 
O estacionamento rotativo implantado em 2017 já criou mais 
de duzentas vagas e novo planejamento está sendo feito 
para melhorar o trânsito no centro de Mossoró.  
 
 
A Prefeitura de Mossoró firmou parceria com a Universidade 
Federal Rural do Semiárido - UFERSA, na elaboração de 
projetos para melhorar as condições das pessoas que 
trafegam no centro da cidade. 
 
                                                                                                     
A construção da rotatória no cruzamento da avenida Rio 
Branco com as ruas Afonso Pena, Melo Franco e Juvenal 
Lamartine foi outro grande avanço na mobilidade urbana de 
Mossoró. Também foram construídos 24 novos abrigos de 



passageiros de ônibus urbanos e faixas de pedestres 
revitalizadas. 
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Implantado pela Secretaria de Segurança, o aplicativo 
Mossoró Conectada permite ao cidadão desde informações 
sobre acidentes, solicitação de cartão de estacionamento do 
idoso, pessoa com deficiência até informação sobre defeito 
em semáforo, além de outros serviços como disque dengue, 
iluminação pública de painel de emprego. 
 
Esse projeto faz parte do Mossoró Cidade Inteligente que 
também facilita a vida dos passageiros com rota e horários 
dos ônibus. 
 
O projeto Cidade Inteligente ainda conta com ações na 
Educação como a matrícula on-line e neste ano será 
implantado o Educação Conectada em todas as escolas do 
município, em parceria com o governo federal. É internet de 
alta velocidade que também chegará à zona rural. 
 
Projetos em outras áreas estão sendo planejados para a 
modernidade administrativa e serviços ao cidadão, como foi 
pensado em nosso programa de governo. 
 
No esporte, destaco a Viva Rio Branco um projeto que 
cresceu e está cada vez mais participativo com a 
presença de academias e nossas universidades e 
entidades. 
 
Também temos avançado nas nossas competições 
esportivas como a prova ciclística governador Dix-sept 
Rosado, que voltou para o ranking nacional, e a prova 
de revezamento Rota do Sol Nascente de Mossoró a 
Tibau que foi mais uma vez sucesso. Atletas de 7 a 70 
anos, com quase 50 mulheres. 
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Meus irmãos mossoroenses, 
 
Na cultura, os avanços foram comprovadamente visíveis.  
E antes de falar dos resultados quero agradecer a essa Casa 
por ter aprovado a recriação da Secretaria de Cultura. 
 
Tivemos o desafio de requalificar o Mossoró Cidade Junina, 
o maior São João do Rio Grande do Norte e o mais cultural 
do Brasil. Tivemos a melhor estrutura e uma programação 
que elevou o retorno dos investimentos.  
 
Para cada real investido, o retorno em 2019 foi de R$14 
reais.  
Quero mais uma vez agradecer a nossa UERN e UNP, duas 
universidades que pesquisaram o evento e comprovaram 
que o Mossoró Cidade Junina gera emprego e renda, e 
aquece a nossa economia. 
 
O Mossoró Cidade Junina também se transformou num 
evento mais seguro.  
 
Foram quase cem câmeras de vídeo monitoramento no 
corredor cultural, professor Gonzaga Chimbinho. A novidade 
de 2019 no Mossoró Cidade Junina foi o reconhecimento 
facial, o mais moderno sistema de segurança que é usado 
em grandes eventos. 
 
Nesta gestão tivemos a alegria de sediar o Nordestão de 
Quadrilhas, valorizando os grupos juninos de Mossoró e da 
região e que já confirmou presença este ano. 
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Senhoras e senhores vereadores, 
 
Depois de um intenso trabalho de reorganização, 
conseguimos resgatar o formato original do Auto da 
Liberdade.  
 
O Auto da Liberdade voltou a ser apresentado na Estação 
das Artes como o maior espetáculo a céu aberto do pais, 
valorizando nossos artistas e a plateia. 
 
Mossoró que tanto se orgulha de sua história, tem hoje um 
motivo a mais para comemorar, o Museu Histórico Lauro da 
Escóssia praticamente triplicou o número de visitação.  
 
De 7 mil visitantes hoje estamos com mais de 20 mil que 
vieram de quase 600 cidades do pais e diversos países 
como a França, Suiça, Uruguai, Filipinas, Inglaterra, 
Colômbia, Estados Unidos e Belgica. 
 
No Museu temos acervo da Invasão do cangaceiro Lampião 
e dos outros fatos marcantes como o Motim das Mulheres, 
Abolição da Escravatura e o primeiro voto feminino da 
América Latina, além do brilhante trabalho do nosso 
inesquecível fotográfo Manuelito. 
 
Recentemente assinamos convênio com a Caixa Econômica 
para reforma e modernização do nosso Museu, no valor de 
R$ 305 mil. 
 



A Estação das Artes Elizeu Ventania, como os senhores 
percebem, foi restaurada com pintura externa e melhorias no 
auditório e estrutura interna. 
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O Memorial da Resistência que estava sendo usado para 
outros fins, voltou a ter grandes exposições com trabalhos 
de artistas mossoroenses e do Estado. 
 
Para finalizar, deixo aqui o convite para o Mossoró Cidade 
Junina 2020 que este ano tem como Tema o Nordeste se 
encontra aqui”.  
 
Dia 06 de junho tem o Pingo da Mei Dia e dia 27 de junho, o 
Boca da Noite. A programação vai até 4 de julho, com o 
Nordestão de quadrilhas. 
 
Além dos eventos do município, a Prefeitura tem apoiado 
congressos, feiras da iniciativa privada como Ficro, Expofruit 
e outras promoções que impulsionam o crescimento 
econômico do nosso município. 
  
Meus irmãos mossoroenses, 
 
Destaco a minha parceria com a vice-prefeita Nayara 
Gadelha, que tem desenvolvido um importante trabalho de 
articulação com a Secretaria Nacional da Juventude, que 
possibilitou que Mossoró pudesse ser selecionada para 
receber o programa Estação Juventude 2.0.  
 
Esse programa é voltado exclusivamente para a juventude 
carente e tem, dentre outros objetivos, a finalidade de 
superar a vulnerabilidade de jovens na nossa cidade. 
O programa ofertou cursos gratuitos e dinâmicos.  



 
São mais de 400 participantes em 2019, incluindo ainda uma 
turma de surdos.  
 
O assunto foi destaque na página oficial do Ministério do 
Desenvolvimento Social.   
 
 

29. 
 

Além disso, o projeto desenvolvido por oficineiros do 
Estação Juventude de Mossoró ultrapassou divisas e foi 
destaque na programação do Congresso Internacional de 
Surdos, no Rio de Janeiro. 
 
Para 2020 o programa será ampliado para a zona rural. As 
inscrições iniciam amanhã. 
 
Senhoras vereadores, senhores vereadores, 
 
Antes de encerrar esta mensagem quero relembrar o 
protagonismo de Mossoró para o aquecimento da nossa 
economia.  Eu me refiro aos eventos que movimentam a 
cidade como o Mossoró Terra de Luz.  
 
Em 2019 fomos muito além da decoração natalina 
convencional. Criamos um ambiente que elevou a 
autoestima dos mossoroenses e atraiu muitas pessoas da 
região.  
 
A iluminação da cidade marcada por arabescos, bolas e 
estrelas, a árvore de natal dentro do rio- que era um pedido 
de muitos mossoroenses- a decoração das principais 
avenidas, o presépio, a iluminação dos prédios públicos e 
praças, todo o centro da cidade bastante iluminado... O 
pavilhão de luz e o polo Papai Noel se transformaram em 
pontos de encontro das famílias. 
 



E a imagem de luz de Santa Luzia, que foi o grande 
diferencial, ficará permanente na praça, em homenagem à 
nossa padroeira. 
 
 
 
 
 
 

30.                                                                   
Senhora presidente, Senhoras Vereadoras,  
senhores vereadores,  
 
Gostaria de lembrar que apesar de termos sentido o reflexo 
da recessão que atingiu o país inteiro, Mossoró 
experimentou, já no início da nossa gestão, um quadro de 
crescimento na oferta de emprego, segundo relatório do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- Caged, 
do Ministério do trabalho.  
 
Foram criados mais de 5 mil postos de trabalho no comércio 
em 2018. Em 2015 e 2016, o saldo de empregabilidade foi 
negativo, ficando em -2,74 e - 2,62. 
 
Na construção civil, a taxa de emprego cresceu 200 por 
cento. Os investimentos em infraestrutura, principalmente 
saneamento básico, alavancaram o setor. O saldo positivo 
foi de 531 novos postos de trabalho. 
 
O índice de emprego em Mossoró cresceu mais de 10 
vezes em comparação ao Estado e, mais de 13 vezes, 
comparado com o nacional, conforme o CAGED. 
 
O desemprego era um dos principais problemas, reflexo da 
economia que estava desaquecida por falta de 
investimentos, como eu disse. Mas, quando mantivemos a 
regularidade dos salários e outros pagamentos; obras, 



recuperação de recursos federais que estavam perdidos e 
outros investimentos, a situação do município mudou. 
 
Outra boa notícia é que Mossoró foi apontada como a melhor 
cidade do Rio Grande do Norte para se viver e a sexta do 
Nordeste, superando capitais como Salvador, Recife, Natal, 
Terezina, Aracaju, São Luís e Maceió. 
  
 

O ranking das cidades com maior qualidade de vida foi do 
Arch Daily, o site de arquitetura mais visitado do mundo. 
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Senhoras vereadores, senhores vereadores, 
Caros Convidados, 
Meus irmãos mossoroenses, 
 
Quero concluir dizendo que todos os dias eu vou dormir com 
a consciência tranquila de estar dando o meu melhor para 
mudar e melhorar a vida do meu povo como sempre cumpri.  
 
 
Mossoró conhece a minha disposição e sei que continuará 

confiando no meu trabalho para fazer da nossa terra, cada 

vez mais, o melhor lugar para se viver.  

Muito obrigada! E é por isso que eu ADORO MOSSORÓ!  

 


