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MENSAGEM ANUAL DO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO DE UPANEMA RENAN 
À CÂMARA MUNICIPAL 
 
UPANEMA (RN), 03 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, 

vereador Ibamar Costa; 

Demais componentes do Poder Legislativo Municipal, 
 
Autoridades e população em geral aqui presente e a todos 
os que nos acompanham pelas redes sociais. 
 
 
Nobres vereadores, senhores e senhoras, 
 
É com imensa satisfação que retorno a esta Casa, na 
abertura dos trabalhos legislativos, para fazer a leitura 
anual de nossa mensagem. Apresentando as ações que 
foram desenvolvidas ao longo do ano anterior e nossas 
metas para este ano de 2023 - que esperamos, senhor 
presidente, senhores vereadores, ser um ano ainda mais 
próspero e cheio de realizações em prol do nosso povo. 
 
Quero aqui, de modo especial, agradecer a Deus pela 
oportunidade de estar aqui neste momento e de falar com 
todos vocês, presencialmente e que nos acompanham de 
forma virtual através das redes sociais. O nosso muito 
obrigado. 
 
Nobres vereadores; 
 
O ano de 2022 foi um ano de muitos desafios, mas também 
de grandes realizações, trazendo resultados positivos no 
âmbito de projetos, atividades continuadas e infraestrutura. 



Consequência de um trabalho constante, responsável e 
transparente com a administração pública municipal de 
nossa Upanema. 
 
Toda essa estruturação e desempenho se concretiza com o 
rigoroso cumprimento de todas as nossas obrigações frente 
ao executivo municipal perante os servidores públicos, 
fornecedores e órgãos de controle, bem como o 
investimento necessário em projetos e serviços, com o 
intuito de fortalecer as diversas áreas que compõem a 
esfera municipal. 
 
Nobres vereadores; 
 
Para realizar um importante trabalho frente a gestão 
pública, faz-se necessário, além da importância dos 
recursos públicos, de se atentar com cautela nas decisões, 
tendo em vista a complexidade que é a administração da 
coisa pública. E aqui quero frisar a importante parceria e 
atenção de todos os que compõem a gestão municipal, as 
pastas e seus respectivos responsáveis, que planejam, 
executam e priorizam a forma correta de atender, cuidar e 
garantir a oferta de serviços, programas e projetos sociais a 
população da nossa querida Upanema. 
 
Senhores vereadores, 
 
Na área da infraestrutura, garantimos importantes 
investimentos de forma direta ou em contrapartida de 
reformas e ampliações dos diversos equipamentos 
públicos, tanto na zona urbana, como foi a construção da 
nova praça de eventos, Luiz Fernandes Filho, que 
possibilita atividades socioculturais, na perspectiva de 
apoiar ações e projetos locais, atividades festivas e 
possibilitar o aquecimento da economia local. Ainda na 
área urbana de nossa cidade podemos destacar reformas 
de equipamentos públicos como a do Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, do Centro de Fisioterapia, 



importantes reparos na Unidade Mista de Saúde e UBS’s, 
revitalização de canteiros públicos, recuperação de drenos 
da passagem molhada, pavimentação e reparos a 
paralelepípedo, construção de tanque para o sistema de 
saneamento básico, operação tapa buraco em ruas de 
nossa cidade e revitalização de praças públicas, e destacar 
uma importante obra que beneficia a população e valoriza 
os imóveis dos nossos munícipes, que é a pavimentação 
asfáltica das ruas Beira Rio, Salviano Florêncio, Mario Lino 
de Mendonça e José Domingos Freire.  
 
Na área rural, podemos destacar a reforma da Praça do 
Projeto de Assentamento Bom Lugar I, garantindo um 
melhor espaço de lazer a população que ali reside, e 
destacamos as obras de finalização dos postos de saúde 
das comunidades de Esperança, sítio Caraúba e Sabiá, 
fortalecendo assim as atividades em prevenção, cuidado e 
atenção básica à saúde do nosso povo.  
  
É importante destacar que as ações estruturantes estão 
acontecendo todos os dias em nossa cidade, desde as 
manutenções necessárias dos prédios públicos em geral 
feitas diariamente, bem como a construção de obras 
importantes que beneficiam os diversos setores da nossa 
população. 
 
Ainda se falando em infraestrutura e investimentos 
contínuos, podemos destacar o avanço nas ações de 
iluminação pública, seja na manutenção ou na ampliação 
da rede, chegando a novas localidades rurais, como é a 
realidade da comunidade de Vertentes, além da instalação 
e manutenção de lâmpadas de LED, que deixam as ruas 
mais iluminadas e ainda geram economia para os cofres 
públicos. 
 
Destacamos o projeto das Câmeras de Monitoramento na 
cidade, com o objetivo de trazer mais segurança para 
nossa população. 



 
As obras e ações de infraestrutura também se estendem 
em serviços de manutenção das estradas vicinais e 
estruturação de passagens molhadas, para dar melhor 
condição de acesso a população que vive na zona rural de 
nossa cidade. Buscamos garantir a manutenção das 
estradas que dão acesso a todas as comunidades, 
possibilitando o acesso e que as pessoas possam trafegar 
com mais segurança e qualidade. 
 
Nobres vereadores; 
 
Na área da saúde, um dos setores mais importantes do 
serviço público, buscamos sempre fortalecer as atividades 
com o intuito de gerar mais qualidade de vida, bem estar e 
respeito a quem procura as unidades de saúde, em busca 
de um bom atendimento e encaminhamento das 
demandas. 
 
É importante destacar a eficiência no que se refere a 
exames, consultas, atendimentos de urgência e 
emergência, de prevenção a saúde pública, realização de 
campanhas de educação em saúde, manutenção da frota 
municipal de saúde, que hoje conta com um importante 
veículo que é a ambulância semi-UTI para melhor atender 
o paciente que necessitar de uma atenção maior de 
urgência em deslocamento aos hospitais de referência. A 
efetividade dos atendimentos da Unidade Mista de Saúde, 
com mais de 36 mil atendimentos, com médicos 24 horas 
em regime de plantão. E para melhor garantir o 
funcionamento da Unidade Mista adquirimos um gerador 
elétrico para dar suporte em casos de pane na rede elétrica 
e assim não comprometer os serviços aos pacientes que ali 
se encontrarem em atendimento. 
 
Foram realizadas no ano de 2022 milhares de exames e 
consultas, das mais diversas especialidades, ofertados aqui 
mesmo em Upanema e em outras cidades, através de 



convênios e pactuações, além das novas demandas que 
surgem constantemente e requer atenção do poder 
executivo municipal. 
 
É importante destacar nesse contexto, o pleno 
funcionamento e o desenvolvimento das ações Centro de 
Atendimento Psicossocial, que conta com uma equipe 
preparada para lidar com as demandas do nosso município 
e fortalecer os vínculos familiares entre as famílias e os 
usuários. 
 
Senhores e senhoras, 
 
Desenvolvemos um trabalho importante de aprimoramento 
das nossas informações na saúde pública, através do uso 
de tecnologia com utilização de software contratado, bem 
como aquisição de diversos equipamentos eletrônicos, 
como: computadores para a secretaria de saúde e UBSs, e 
tablets para os agentes de saúde, o que nos oportunizou 
estar entre os primeiros colocados no ranking do Ministério 
da Saúde, quanto ao cumprimento das obrigações que 
rege a atenção básica. 
 
Possibilitamos grandes investimentos nas nossas 
estruturas físicas, não só tivemos a entrega da UBS 
Cândido Martins no início do ano, como também iniciamos 
um programa de construção de postos de atendimentos a 
atenção básica nas comunidades rurais, levando dignidade 
a essas pessoas que outrora eram atendidas em condições 
inadequadas. 
 
Os investimentos em saúde foram diversos, mas aqui, de 
forma relevante podemos citar também a aquisição de 
novos veículos e também do nosso novo equipamento de 
exames adquirido para o nosso laboratório.  
 
São muitas as conquistas, mas de igual maneira temos 
muitos desafio; no ano de 2022 não conseguimos executar 



o projeto do nosso hospital devido as consequências da 
pandemia nos preços da construção civil, bem como as 
modificações que precisaram ser feitas no projeto original.  
 
No entanto, não abdicamos dessa luta e já concluímos as 
alterações do novo projeto e estamos em fase de captação 
de mais recursos para fazer esse sonho se tornar 
realidade. Ainda em sede de novos investimentos na 
saúde, executaremos também um projeto de ampliação da 
UBS Dr Naelson para a instalação de uma máquina de raio 
x, através de recurso de emenda parlamentar que estamos 
aguardando ser creditada. 
 
Meus amigos e minhas amigas, 
 
A educação do nosso município tem buscado garantir a 
realização de diversas atividades no ano de 2022, como a 
capacitação de profissionais que atuam na primeira 
infância, conferências municipais que garantem a 
participação da população em decisões importantes junto 
ao poder público, a jornada pedagógica em preparação ao 
ano letivo e que este ano já caminha para a realização da 
jornada entre os dias 6 e 10 de fevereiro, com tema voltado 
para o fortalecimento e efetividade na qualidade da 
educação.  
 
É importante destacar a parceria com a Escola de Governo 
Municipal e o SEBRAE na entrega dos Selos e Certificados 
do Programa de Bioprevenção, que honraram as escolas 
que se mantiveram em atividades de pleno funcionamento 
e superaram os desafios em períodos críticos da pandemia, 
com ações de prevenção dentro da comunidade escolar.  
 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
continua com seus importantes trabalhos frente ao Busca 
Ativa Escolar de alunos que estão fora da Escola. 
Desenvolve o acompanhamento das atividades de 
locomoção dos estudantes, desde a atenção básica, e 



dando suporte aos alunos do ensino superior, desde a 
realização das provas e exames, como o ENEM, até a 
locomoção para aulas nas universidades.  
 
E falando em locomoção, aproveito para destacar o 
recebimento no ano de 2022 de mais um ônibus para 
compor a frota do município, fruto de emenda parlamentar 
do então Senador Jean Paul Prates, através do projeto 
“Caminhos da Escola”. 
 
Na área da educação seguimos na busca por uma melhora 
constante, procurando manter um diálogo sério com os 
profissionais da área, quanto ao cumprimento das 
reivindicações da categoria, especialmente em relação ao 
atendimento do piso nacional do magistério, o qual vem 
sendo e continuará sendo respeitado por nossa gestão.  
 
Nobres vereadores, senhores e senhoras 
 
No ano de 2022, fizemos restauração em todas as nossas 
escolas da zona rural e iniciamos o ensino integral, um 
grande investimento que possibilitou uma ampliação dos 
recursos e consequentemente da capacidade de trabalho 
na área. 
 
O ano de 2023 será de mais avanço para a nossa 
educação básica. Estamos iniciando o ano com uma 
grande obra de ampliação na escola Maria Gorete, bem 
como o investimento na restauração da infraestrutura e de 
todas as carteiras, que estavam em estado inadequado. 
Esse trabalho contribuirá de grande modo para ampliação 
da nossa rede municipal de ensino e também para coibir a 
evasão escolar.  
 
Iniciaremos o ano letivo com uma importante ação de 
distribuição do material escolar, livros didáticos e 
fardamento para os nossos alunos e alunas, na perspectiva 
de incentivar cada vez mais a educação no nosso 



município. Estamos confiantes que colheremos frutos 
significativos com esses investimentos. 
 
O trabalho da gestão na área de educação não vem se 
resumindo somente à atenção básica, estivemos também 
mantendo e ampliando os nossos programas de bolsas de 
estudo de nível médio e nível superior, bem como os 
programas de auxílio a quem estuda fora de Upanema, em 
cidades que não disponibilizamos o transporte, como 
ocorre com o deslocamento oferecido pela prefeitura para 
quem estuda em Mossoró. Essas ações são importantes 
para o estímulo à profissionalização e melhor qualificação 
dos nossos jovens, portanto, tais programas contarão 
sempre com o nosso esforço para manutenção e possíveis 
ampliações. 
 
Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores; 
 
Na assistência social, buscamos garantir de forma efetiva a 
realização de ações que fortalecem o Sistema Único de 
Assistência Social, realizando atividades socioeducativas e 
fortalecendo programas e projetos sociais, bem como a 
fiscalização dos mesmos e a garantia de ampliação e 
acesso para que as famílias possam estar sendo assistidas 
por políticas sociais, que venham a melhorar a vida do 
nosso povo. 
 
Possibilitamos e fortalecemos a continuidade das ações 
desenvolvidas e de competência da Secretaria de 
Assistência Social, tais como a proteção social básica; 
benefícios eventuais; ações do cadastro único; a 
organização local do Programa do Leite Potiguar; 
assistência jurídica gratuita para quem necessita; serviços 
da junta do serviço militar; e as atividades de prevenção e 
fortalecimento dos vínculos familiares desenvolvidos pelo 
Centro de Referência de Assistência Social, o Cras; e 
atividades do Programa Criança Feliz. 
 



É importante destacar que sempre valorizamos e 
incentivamos o controle social do nosso município, através 
dos conselhos municipais do Idoso, da Assistência Social e 
das Crianças e dos Adolescentes. O trabalho do nosso 
conselho tutelar e demais órgãos como a Vigilância 
Socioassistencial e demais conselhos que ajudam a 
fortalecer e pensar a política de assistência social do nosso 
município.  
 
Nobres vereadores, 
 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente possibilitou diversas ações em benefício a mulher 
e ao homem do campo no ano de 2022. Levamos 
abastecimento de água potável a diversas comunidades 
rurais, atendemos mais de 200 agricultores com o 
Programa de Silagem, mais de 2.500 homens e mulheres 
do campo atendidos com corte de terra, mais de 200 
produtores atendidos com o programa pró-ave caipira, além 
de realização de ações de apoio a cadeia produtiva junto 
ao SEBRAE com estratégias, cursos, palestras 
proporcionando novos conhecimentos ao homem e a 
mulher do campo.  
 
Destacamos o aquecimento econômico da agricultura local, 
com mais de R$ 120.000,00 reais injetados com a 
aquisição de produtos da agricultura familiar para a 
merenda escolar. 
 
Além disso, também prestamos de forma célere realização 
de campanhas de vacinação bovina, possibilitamos a oferta 
de acesso a credito rural, a Aquisição da máquina 
ensiladeira móvel, distribuição de mudas nativas e 
frutíferas, entre outras ações e atendimentos contínuos que 
são ofertados no âmbito da secretaria de agricultura.  
 
Destaco aqui a realização da I Exposição Agropecuária, 
nossa EXPONEMA, realizada no período da emancipação 



no ano passado, através da secretaria de agricultura e 
meio ambiente e da Escola de Governo e Desenvolvimento 
Econômico, com o apoio do SEBRAE, do Governo do 
Estado e tantos outros parceiros. A exponema trouxe para 
nossa cidade uma festa que ficou na história e que com 
certeza manteremos a tradição nos próximos anos, 
incluindo 2023.  
 
Continuaremos com todas essas atividades neste ano, 
buscando sempre fortalecer a agricultura familiar e toda a 
nossa cadeia de produção rural.  
 
Nobres vereadores, 
 
No âmbito do Desenvolvimento Econômico do nosso 
município, gostaríamos de destacar a continuidade de 
ações junto ao SEBRAE, garantindo acesso a linhas de 
crédito dos bancos parceiros aos empreendedores e 
empreendedoras locais, palestras, atividades de formação, 
abertura de novos negócios e consultorias. Ações que 
neste ano de 2023 possibilitará ainda mais apoio ao 
comercio local com a implantação da Sala do 
Empreendedor, um projeto do SEBRAE, em parceria com a 
Assembleia Legislativa, que beneficia ao município com um 
kit composto por um notebook, uma impressora, dois 
armários para arquivos e mesa redonda com cadeiras, para 
ajudar na realização dos atendimentos e do suprimento das 
demandas socioeconômicas trazidas pelo comercio local e 
que o município pode apoiar de forma direta.  
 
 
Nobres vereadores, 
 
Já encerrando minhas palavras, quero deixar o nosso 
compromisso de que o trabalho seguirá acontecendo para 
que todas as áreas dos serviços públicos continuem 
avançando e satisfazendo cada vez mais a nossa 
população. 



 
Esse ano de 2023 acreditamos ser de muitos investimentos 
em obras, ações e de muito mais serviços e ofertas de 
projetos e programas à população, seja na saúde, na 
educação, na assistência social, no lazer, no esporte, na 
agricultura, no desenvolvimento econômico enfim, em 
todas as áreas de competência do executivo municipal. E 
em se tratando de ações importantes para nosso município 
já nesse início de ano, como já anunciado anteriormente, 
iremos fazer um grande carnaval para fomentar o nosso 
comércio e atividades econômicas, reforçando o nosso 
calendário cultural e estimulando o turismo de Upanema, 
isso tudo com equilíbrio e responsabilidade financeira. 
 
A todos e todas o meu muito obrigado, um 2023 de 
grandes realizações, um carnaval que já se aproxima, de 
muita paz para todos e que Deus continue nos abençoando 
com sabedoria e discernimento. Muito obrigado e até a 
próxima se Deus quiser! 
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