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Governador Dix-sept Rosado,  

Em 09 de Março de 2021.  

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores. 

 

 

É com muita honra e satisfação que venho a esta casa para em cumprimento 

ao que determina a Lei Orgânica Municipal, apresentar a Mensagem Anual do 

Poder Executivo na abertura dos trabalhos legislativo neste ano de 2021. 

Antes de tudo, gostaria de me desculpar pela ausência na primeira sessão 

ordinária desta legislatura, o que já foi justificado. 

É uma honra estar aqui nesta casa que é a legítima representante do povo do 

nosso Município, constituindo-se num espaço democrático e plural, capaz de 

assimilar os anseios da população e transformá-los em diretrizes legais que 

geram cidadania. 

Como Poder Executivo, entendo como necessária o cultivo de uma relação 

harmoniosa com a Câmara Municipal. Este gesto constitui não apenas o 

princípio da independência e do equilíbrio dos poderes, mas também a 

unidade do poder municipal no interesse coletivo do bem da nossa população. 
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No Município de Governador Dix-Sept Rosado, temos convicção em informar 

que estamos vivendo um momento especial de união de propósitos e de 

vontades, para realizar o bem coletivo. Os problemas que nossos concidadãos 

enfrentam nas mais diversas frentes, suscitam em cada um dos representantes 

do povo, seja no Executivo, seja na Câmara Municipal, um senso de dever e 

responsabilidade com a soma dos esforços para que ofereçamos a nossa 

população uma luz no fim do túnel. 

 

Vivemos uma realidade preocupante em todas as áreas, seja na saúde pública 

diante da pandemia que se mostra avassaladora nessa que está sendo chamada 

de segunda onda; seja na economia com os desafios da falta de emprego e de 

cenários nada atraentes para o empreendedor local; seja na educação 

deficitária que temos e com o desafio de abrir, através das nossas escolas, as 

portas para um futuro melhor; seja pela falta de uma estrutura urbana que 

garanta ao cidadão vida mais digna; seja, por fim, por causa de uma gestão 

administrativa que nos antecedeu e que nos entregou um município 

mergulhado em sérios e graves problemas que se constituem em obstáculos, 

quase que instransponíveis, para alcançarmos as metas a que nos propomos. 
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Não posso dizer que não sabia que iria encontrar um município em 

dificuldades. Disso sabia sim. A população sabia. Todos sabiam.  O que eu 

não contava era que receberia uma Prefeitura literalmente no fundo do poço. 

Quando me candidatei a prefeito de Governador Dix-Sept Rosado eu disse a 

população quais motivos eu tinha para aceitar o desafio. Por estar vendo 

minha cidade tão mal cuidada, tão maltratada, isso me doeu fundo na alma, e 

quis dar uma parcela de colaboração para reerguer minha cidade. Disse em 

praça pública que iria me doar para trazer de volta nossa queria Dix-Sept 

Rosado ao lugar que ela merece. E eu sabia que a situação era difícil e que os 

problemas se avolumaram. 

 

Mas, confesso, que nem em meus piores sonhos, eu imaginava que a situação 

estivesse aonde só agora descobri que está. Peço a licença de vocês e a 

paciência, para expor aqui em rápidas palavras a situação a qual encontrei a 

Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado em primeiro de janeiro, 

na data em que tomei posse.  

 

Não faço isso para criar um discurso de retrovisor, criando justificativas para 

essa ou aquela situação futura, mas porque quero ser transparente com meu 

povo, do primeiro ao último dia em que eu for prefeito, quero compartilhar 

momentos bons e momentos ruins e só conseguirei ser assim se me derem a 

chance de narrar em que situação recebi a gestão do nosso município.  
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Encontramos o Município com um déficit de mais de cinco milhões de reais, 

tudo isso dividido entre fornecedores, com INSS e funcionários públicos, onde 

só a folha de pagamento atinge mais de quinhentas pessoas do nosso 

município. Não é fácil para um gestor se deparar dia após dia com a 

descoberta de novas dívidas e ver a possibilidade de ser pego de surpresa com 

decisões judiciais de bloqueio, dos quais sequer teve oportunidade de tomar 

conhecimento. 

Devo ainda destacar, a omissão do prefeito municipal da gestão anterior em 

apresentar à equipe de transição desta gestão acesso às contas públicas, aos 

programas e projetos do governo municipal, em vista de sua obrigatoriedade 

de apresentar os documentos estabelecidos na Resolução do TCE/RN nº 

34/2016. 

Apesar dos inúmeros esforços operados por mim e minha equipe de transição, 

a gestão anterior descumpriu medida liminar concedida por meio de um 

mandado de segurança impetrado por nós, no sentido de apresentar referidas 

documentações, principalmente, no que diz respeito à situação contábil e 

financeira da administração pública atual.  

Ou seja, tomamos posse da administração pública às escuras, sem saber a 

verdadeira situação contábil e financeira. Situação que se estende até o 

presente momento, pois, ainda se encontra com a equipe da antiga transição 

inúmeros documentos inerentes aos setores contábil e financeiro deste 

município. 
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Por este motivo, no início de minha gestão, tratei de formar uma Comissão 

Especial para promover a apuração e proceder com o levantamento 

patrimonial, contábil e financeiro que, não estão medindo esforços para 

apresentar relatório informando, com mais afinco, a verdadeira situação do 

nosso município, para que assim, possam apresentar ao Tribunal de Contas do 

Estado até o dia 31 deste mês, conforme estabelece a resolução daquele 

Tribunal.  

Como se não bastasse, esta nova administração, ao receber o município, foi 

surpreendida com o bloqueio de todas as suas contas bancárias, em vista de 

determinação judicial por dívida no valor de R$3.637.607,80 (três milhões, 

seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos) não 

pagos pela gestão anterior. 

Só em precatórios, nosso município se adequa aos municípios em situação de 

superendividamento, visto que a dívida, repito, só em precatórios, 

compromete mais de 12% da receita corrente líquida anual do município. 

Deste modo, resta mais que demonstrada à situação emergencial do município, 

pois, como se nota, o cenário apresentado decorreu de situações imprevisíveis 

que exigiram um esforço descomunal desta nova administração em tomar 

providências imediatas para não incorrer em potenciais prejuízos para a 

população de Governador Dix-Sept Rosado. 

Ou seja, em todas as áreas nos deparamos com dívidas, obras inacabadas, 

programas não sequenciados, documentos incompletos ou inexistentes, 

procedimentos sem base legal, enfim, uma série de desmandos que revelam 

com clareza o fundo do poço em que a nossa cidade foi mergulhada.  
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Por esses motivos, tivemos que operar verdadeiros milagres no intuito de 

evitar um possível decreto de ESTADO DE CALAMIDADE 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, como o fez por exemplo, o município 

vizinho de Mossoró, que ainda se encontra numa situação menos calamitosa 

que a deste município, pois em que pese os problemas comuns enfrentados 

(pandemia e falta de transição), o município de Mossoró não teve suas contas 

e valores em caixa bloqueados. 

O que quero ressaltar nesse momento é que por mais que seja obscura a 

administração anterior, por mais que os desmandos estejam vindo à tona, isso 

não me fará recuar do meu propósito de ajudar minha cidade a se desenvolver, 

a gerar empregos, a retomar a economia, a oferecer boas escolas e a atender a 

saúde da população da forma que o nosso povo merece. 

 

Este nosso Governo está apto a conduzir o Município dentro das 

responsabilidades impostas ao gestor público, cumprindo o dever de zelar pelo 

bem público, mantendo o equilíbrio financeiro, organizando suas contas, 

respeitando seus servidores, oferecendo serviços de qualidade aos cidadãos e 

acima de tudo promovendo vida digna para todos. 

O desequilíbrio com que as contas municipais nos foram entregues, as receitas 

municipais muito aquém das despesas, o comprometimento da capacidade de 

investimentos da Prefeitura nas diversas áreas, tudo isso nos serve como 

combustível para que trabalhemos mais, busquemos mais, nos esforcemos 

mais, ousemos mais, pois iremos buscar incansavelmente apoios aonde quer 

que eles existam, seja nas esferas Estadual e Federal, para que possamos 

solucionar os nossos principais problemas e tornar concretos os compromissos 

que assumimos durante a nossa campanha eleitoral vitoriosa. 
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Apoio este que esperamos chegar, na forma de parceria com o Governo 

Federal, e que esperamos a partir de agora, também possamos contar com a 

parceria do Governo do Estado. 

Senhora Presidente,  

Senhores Vereadores,  

Senhora Vereadora. 

 

É preciso fazer parcerias, e isso vocês podem perceber que eu já venho 

incansavelmente buscando. Entendo que esta cooperação permitirá uma 

amplitude de realizações na cidade e no campo. Propondo novos projetos, 

buscando verbas disponíveis no Estado e na União e, sempre persistir, ser 

perspicazes, para poder conquistar os recursos de que vamos precisar. 

Sabemos quais as nossas demandas sociais, sabemos o que precisamos fazer e 

vamos trabalhar à altura da esperança, fé e expectativas da população de 

Governador. 

 

Um povo que desperta para sua identidade a sua autoestima está destinado ao 

desenvolvimento e à construção de sua felicidade. Assim é o povo de nossa 

cidade, pois sempre tem buscado o melhor para todos. 

 

Tão profundas transformações exigem um largo passo à frente. A história não 

é obra do determinismo ou da fatalidade, mas da liberdade, do gênio e 

engenho humanos. Tenho a compreensão plena da oportunidade histórica que 

vivemos e que Deus nos concedeu. 

 

O nosso governo dispõe de visão estratégica e projeto operacional para 

enfrentar os desafios e aproveitar as potencialidades que se apresentam. 
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O ano de 2021 será de muita luta, desafios, muito trabalho. Sabíamos que seria 

difícil, descobrimos que será mais difícil do que imaginávamos, mas, como 

disse antes, isso nos motiva e nos energiza para nos doarmos mais. 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhora Vereadora. 

 

Sei que nesta mensagem anual todos esperam que apontemos os caminhos 

pelos quais iremos trilhar para vencer os desafios. Pois bem, venho aqui dizer 

a vocês que não tem fórmula mágica, nem caminho já feito e aplainado para a 

gente seguir. Os caminhos nós faremos juntos, passo a passo. De nossa parte 

esperem um prefeito e sua equipe de mangas arregaçadas, de passos firmes em 

busca dos nossos sonhos. 

 

Penso que Saúde é neste momento nossa total prioridade. A pandemia não 

pode nos vencer. Como médico, que jurei lutar pela vida, farei todo o possível, 

tudo que estiver ao meu alcance para que a população encontre em nossas 

unidades de saúde, em nossos serviços, atendimento digno, estrutura adequada 

e o respeito que cada um merece.  

 

Mesmo com todas as dificuldades, iniciamos uma reforma no pronto socorro 

com recursos próprios, pois encontramos aquela unidade hospitalar em 

condições totalmente impróprias de funcionamento, uma verdadeira vergonha 

para o Município, com uma fachada nova o restante do prédio caindo. 

Também estamos assegurando plantões médicos 24 horas, todos os dias, para 

atender as urgências e emergências. 

 

Já conseguimos também a contratação de médicos e equipes completas do 

Estratégia Saúde da Família para boa parte das Unidades Básicas de Saúde do 

município, nas zonas urbana e rural, e estamos trabalhando para que no 

mínimo tempo possível, as demais sejam contempladas. 
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Celebramos convênio com o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande 

do Norte, o COPIRN, para ofertar consultas especializadas, exames 

laboratoriais e de imagem à população. E estamos garantindo o abastecimento 

da farmácia básica para que não falte medicamos para quem mais precisa. 

 

Como já falei, a pandemia é nosso e o principal desafio de todos os gestores 

públicos do país neste momento. Nós estamos enfrentando esse momento com 

coragem. Abrimos o Centro Covid-19 para realização de testes e primeiro 

atendimento aos pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. 

Esse Centro foi negligenciado pela gestão passada, que não abriu um local 

especifico para atendimento de Covid-19, mesmo com a existência de 

recursos.  

 

Estamos recebendo um lote de testes rápidos para fazermos testagem através 

de drive thru nos próximos dias. Também fizemos a manifestação de adesão 

ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras para a compra de 

vacinas contra a Covid-19, caso o Plano Nacional de Imunização não atenda a 

toda a demanda. 

 

O nome de nossa querida Governador Dix-Sept Rosado já aparece na lista da 

Frente Nacional de Prefeitos e entrego neste momento a essa Casa o Projeto 

de Lei que autoriza o Município a participar desse Consórcio. Contamos com 

o voto dos nobres vereadores para darmos mais um passo pela vacinada, se 

necessário for. 

 

Fazemos isso porque temos compromisso com a vida e responsabilidade com 

o nosso povo. Mesmo com todas as dificuldades já aqui citadas, vamos 

comprar as vacinas, se esse for o encaminhamento do Consórcio.   

 

Senhora Presidente,  

Senhores Vereadores,  

Senhora Vereadora. 
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Educação é outra grande prioridade nossa. Quando penso nessa nossa 

responsabilidade, fecho os olhos e enxergo escolas que preparem para o 

trabalho e para a vida. Escolas de boa qualidade. A educação é para as nossas 

famílias a porta que se abre como possibilidade para um futuro melhor. 

Governador Dix-Sept Rosado vai trabalhar para oferecer isso às nossas 

famílias, uma escola que dê orgulho. Mesmo nos deparando com as 

adversidades da pandemia, estamos disponibilizando para todos os alunos 

aulas de forma remota, impedindo que os alunos se prejudiquem com a perda 

de mais um ano letivo, visto que na gestão anterior não foi fornecida nenhuma 

possibilidade para que estes estudassem. No ano passado, foram cumpridas 

apenas 76 das 800 horas exigidas por Lei. Veja a grave desse problema. 

 

Mas o tempo agora é outro, é de responsabilidade com a educação e de 

compromisso com o futuro dos nossos estudantes. 

 

Estamos, neste momento, em pleno processo seletivo para escolha de 

professores para reforçar nossa rede de ensino. Além disso, uma de nossas 

primeiras medidas na educação foi garantir transporte para quem estuda em 

Mossoró. É compromisso que assumimos e estamos cumprindo. 

 

Senhora Presidente,  

Senhores Vereadores,  

Senhora Vereadora. 

 

A assistência social também está na nossa gestão como prioridade. Uma coisa 

tenho bem claro: a Prefeitura tem que trabalhar para todos, mas especialmente 

pelos que mais necessitam. São os mais pobres aqueles que mais precisam do 

poder público. Os que não podem pagar um plano de saúde, aqueles quem não 

tem como ir para uma escola particular, os que não dispõem de recursos para 

plantar a terra, os que não têm moradia, os que não sabem sequer o que irão 

almoçar amanhã. Esses precisam receber de nós o nosso melhor, nosso 

respeito e nosso trabalho. Faremos o melhor para quem em nosso querida Dix-

Sept Rosado todos tenham vida digna e decente. 
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As ações, os programas e os projetos que buscaremos realizar são aqueles que 

estão apontados no nosso programa de governo. Ali estão listadas nossas 

metas. É meu livro de cabeceira, meu diário que precioso consultar todos os 

dias para que eu possa cumprir aquilo que prometi fazer. Não sei o quanto 

poderei realizar, o quanto será feito no primeiro ou no segundo ano, enfim, até 

o final da gestão, mas sei que buscarei realizar, uma a uma, todas essas 

propostas com as quais me comprometi com meu povo e recebi dele um voto 

de confiança. 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhora Vereadora. 

 

O produtor e a produtora rurais, tão sofridos nos últimos anos, já estão tendo a 

nossa atenção nesses primeiro meses de gestão. Estamos indo a toda a zona 

rural para garantir acesso à agua. Apesar do pouco tempo de governo, já 

instalamos bombas novas, recuperamos várias outras e colocamos diversos 

poços em funcionamento. Também recuperamos cataventos e estamos atentos 

para atender a todas as famílias do campo. 

 

Retomamos uma ação importante, que estava esquecida nos últimos anos. Falo 

do corte de terra. Desde o mês de janeiro que estamos nas localidades rurais, 

cortando terra e garantindo ao produtor rural o direito de produzir sua lavoura. 

 

Para isso, tivemos primeiro que recuperar os nossos tratores, que se 

encontravam sucateados. Também realizamos licitação para ampliar a 

quantidade de máquinas e garantir que o corte de terra chegue a todas as 

regiões. 
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Não estamos prestando nenhum favor ao agricultor, estamos sim contribuindo 

com o desenvolvimento do nosso município. Mesmo sem um chapéu de palha 

na cabeça, nós olhamos com carinho para o homem e a mulher do campo, pois 

reconhecemos a importância de colocar um prato de comida na casa deles e a 

nossa através do seu trabalho. 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhora Vereadora. 

 

As manifestações de solidariedade, estímulo e apoio que, generosamente, a 

população de Governador Dix-Sept Rosado tem me dispensado, animam-me a 

encerrar esta mensagem na confiança de que o jeito, o estilo, as realizações e 

os resultados do Governo Municipal que virão, corresponderá às necessidades 

da cidade, do município, e estarão conforme os compromissos assumidos no 

Plano de Governo, feito e discutido no rebuliço da eleição, e na descontração e 

alegria das ruas da nossa cidade. 

Quero terminar, agradecendo o apoio que teremos deste Poder Legislativo, na 

aprovação dos projetos de interesse do nosso povo e na colaboração que será 

dada a nossa administração, bem como, a todos os membros integrantes da 

equipe administrativa.   

Quero também fazer aqui, um agradecimento especial primeiramente ao 

grande Deus que nos deu este mandato, a minha família e também a Vice 

Prefeita Débora Trigueiro, que estará ao meu lado nesta árdua tarefa de 

administrar o nosso Município ao longo desses quatros anos. 
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E por fim ao povo que nos deu soberanamente essa confiança quando nos 

colocou aqui através do voto popular. 

 

Muito Obrigado. 

 

 

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA 

Prefeito Municipal 
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