
MENSAGEM ANUAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ - Prefeito Robson de Araújo (Batata) 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Augusta Casa Legislativa, Vereador Odair Alves Diniz, 

 

Demais componentes do Poder Legislativo Municipal de Caicó, 

 

Autoridades presentes e nominadas, 

 

Ouvintes e internautas que nos acompanha, 

 

Meus queridos amigos de Caicó, 

 

Quero começar saudando a todos aqui presentes, às vereadoras e aos vereadores, aos 

colaboradores e a todos os Caicoenses. 

 

É com o coração cheio de alegria e confiança que mais uma vez retorno a esta Casa, dando 

início aos trabalhos da Câmara Municipal de Caicó. 

 

Alegria porque, com o apoio e com a participação de muitos de vocês aqui presentes, 

chegamos ao nosso segundo ano de nosso mandato. E, olhando para trás, percebemos que 

muito já foi conquistado em apenas um ano. Que a Caicó de hoje é uma cidade que ainda 

sente as dificuldades da crise e dos anos de falta de atenção e de planejamento com a coisa 

pública, mas é uma cidade que se reinventa a cada ano. 

 

E confiança porque sei que estamos no caminho certo. É com determinação e planejamento 

que encaramos os desafios que temos ainda pela frente. Por isso, não tenho dúvida de que 

novas e importantes conquistas virão nos próximos três anos. 

 

Claro que Caicó ainda está longe de ser a cidade que todos nós queremos. Mas é inegável que, 

no último ano, a nossa cidade avanços. Com muito trabalho foi possível iniciar uma série de 

obras que estavam paradas e prestes a terem seus recursos perdidos. 



 

É importante lembrar que a Caicó que encontramos, em 2017, estava próxima do caos. Lixo 

nas ruas, buracos, servidores com salários atrasados, prédios e equipamentos públicos 

deficitários, escolas na eminencia de serem interditadas, frota de veículos e maquinas quase 

toda quebrada e a Prefeitura sem condições de sequer da andamento aos projetos e perdendo 

recursos de importantes convênios como por exemplo de calçamento, feira livre e na 

eminência de perder vários outros. 

 

E o pior de tudo isso, nossa população com o orgulho ferido de ver nossa cidade assim tão 

abandonada. O próprio Caicoense, com justa razão, já não mais encontrava argumento para 

falar bem de sua terra. 

 

Então, mesmo diante das dificuldades realizamos uma série de ações em prol da população. 

Numa cidade do porte de Caicó, este é um trabalho que não para nunca. Tapar buracos, trocar 

lâmpadas, recolher o lixo das ruas, que durante um período tivemos dificuldades e esbarramos 

numa frota inoperante e que quebra constantemente, foi possível garantir que as escolas 

estivessem prontas para receber os alunos e já agora em 2018 estamos realizando reformas 

em sete unidades de ensino. Tudo isso exige trabalho, organização, controle e dedicação 

constante. 

 

Prezadas vereadoras, prezados vereadores, 

 

Nesse primeiro ano do nosso governo, o diálogo, o respeito, o apoio e a parceria guiaram 

nossas relações com esta Casa. Estou certo de que, nos próximos anos, vamos aprimorar ainda 

mais o nosso jeito de trabalhar juntos. 

 

Sei que todos que aqui estão querem o melhor para Caicó. É isso o que nos move. E se temos 

um objetivo comum, tenho certeza de que será sempre possível encontrar um caminho bom 

para todos e, principalmente, bom para os cidadãos da nossa terra. 

 

Engana-se quem pensa que na política vale tudo. Política de verdade – política com P 

maiúsculo – se faz com respeito, compromisso e lealdade. São esses valores que sempre 

devem nortear nosso jeito de trabalhar. 

 



Considero meus adversários políticos, apenas adversários. Não inimigos. Ninguém ganha nada 

alimentando brigas, ódios e rancores. 

 

Vou continuar guiando minha administração ouvindo, dialogando, honrando os acordos que 

tragam benefícios para a nossa população. Para mim, não importa a cor da camisa da pessoa, 

do político, ou do gestor. Importa, sim, que ele queira o bem da nossa cidade. Entre o 

interesse político partidário e o interesse da cidade, ficarei sempre com o interesse da cidade. 

 

Fomos eleitos para resolver problemas. E não para dificultar as soluções. A população nos 

elegeu para desatar os nós. Não para criá-los. 

 

Senhoras e senhores vereadores, 

 

Quando olho para trás e vejo o que realizamos até aqui, minha grande satisfação é perceber 

que estamos buscando fazer em toda a cidade. Estamos fazendo para todos. E principalmente 

nas áreas onde vivem os Caicoenses que mais precisam.  Estamos fazendo, por exemplo a 

Praça da Soledade que era um convênio praticamente perdido e que hoje está com 80% 

concluída e avançando a passos largos para sua inauguração.  

 

Estamos fazendo pavimentação na Boa Passagem, Recreio e nos próximos meses avançando 

para o Vila do Príncipe, Alto da Boa Vista, Samanaú, Walfredo Gurgel, Soledade, Itans, Paraíba 

e João XXIII, já concluímos todo serviço de edificação da Unidade de Pronto Atendimento e 

agora estamos acompanhando discussão do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas da 

União sobre a flexibilidade em sem funcionamento. 

 

Salvamos um convênio de 12 anos e 16 aditivos e retomamos as obras de construção do novo 

terminal rodoviário que atualmente tem duas frentes de trabalho com a conclusão da parte 

interna e montagem no local de toda parte estrutural de sua cobertura. 

 

Realizamos auditoria nas obras e inauguramos as Unidades de Saúde do Frei Damião e da Boa 

Passagem. Fizemos novos projetos e já autorizamos a licitação para conclusão das Unidades de 

Saúde do Paulo VI e João XXIII que acontecerá nos próximos dias. Fizemos projeto de reforma 

e adequações com acessibilidade em várias UBSs e também realizaremos licitação nos 

próximos dias.  Já temos recursos em conta para essas obras. 

 



Iniciamos praticamente do zero a obra da passagem molhada do Umari que estava parada a 

dois anos e hoje a obra avança para alegria de muitos e infelicidade de alguns poucos que não 

conseguem olhar além dos próprios olhos. 

 

Refizemos projetos, realizamos nova licitação e já iniciamos as obras de recapeamento 

asfáltico de 22 ruas no município de Caicó que irão garantir uma melhor mobilidade urbana e 

condições de trafegabilidade para os motoristas. Deixamos o Centro da cidade para próximas 

etapas e iniciamos as obras por onde a população mais precisa que é o setor ligando a zona 

norte ao centro pela Rua Júlio Rodrigues e retornando até o bairro Boa Passagem pela ponte 

velha da Avenida Rui Mariz. 

 

Apresentamos novos projetos na caixa, realizamos licitação e agora estamos realizando as 

obras de reforma da Praça Dom José Delgado no bairro Paraíba.  No mesmo local estamos 

construindo a primeira academia da saúde de Caicó. Tivemos alguns problemas devido a 

necessidade de regularização da área junto ao cartório e agora já estamos na fase de 

conclusão da academia. Onde tem Caicó tem Prefeitura trabalhando. 

 

E trabalhando de verdade. Com obras e ações necessárias e que fazem diferença na vida das 

pessoas. Asfalto novo. Reforma e modernização de escolas e unidades de saúde. Iluminação 

moderna com LED. Novas praças e outras diversas ações. 

 

Também tomamos medidas visando a recuperação da saúde financeira do nosso município. 

Durante a campanha, numa época em que nossa cidade estava com as contas já totalmente 

desorganizadas, a Prefeitura endividada, afirmei diversas vezes que Caicó podia andar com as 

próprias pernas. Que essa era uma questão de firmeza na gestão, de imprimir eficiência na 

administração da nossa cidade. Enfrentamos esse problema na pele em 2017 tendo que iniciar 

o ano com dividas de 5 milhões com os servidores públicos e necessitando de contratar 

pessoal para garantir a continuidade nos serviços básicos do município. 

 

Após ter real conhecimento do que era o mínimo necessário para o funcionamento dos 

serviços do município e enfrentando uma grave crise econômica além da maior seca dos 

últimos 60 anos, passamos por dificuldades financeiras para pagar em dia nossos 

servidores.  Implementamos ações para promover o necessário ajuste fiscal baseado na 

disciplina administrativa e financeira, com renegociação de contratos, cortes de horas extras, 

recadastramento e revisão de pagamentos indevidos de quinquênios a servidores aposentados 

e até já falecidos, redução de gastos com energia, economia de gastos em cargos em comissão, 

suspensão de diárias e outras ações que continuam sendo tomadas. 

 



Em apenas um ano de nossa gestão a Prefeitura preparou-se para expandir a captação de 

recursos provenientes tanto de operação de créditos como de transferências federais. 

 

Com relação a operações de crédito, o ponto principal foi a retirada e manutenção da 

Prefeitura de Caicó fora do Cadastro Único de Convênios, o CAUC, do Ministério da Fazenda, 

que registra as inadimplências de estados e municípios e que, entre outras restrições, impede 

a realização de financiamentos, assim como a obtenção de recursos por meio de 

transferências federais. 

 

Estavam registradas pendências, que foram equacionadas. Hoje, portanto, a nossa Prefeitura 

está apta a receber recursos e transferências federais como já vem acontecendo através de 

novos convênios que estamos firmando por meio de propostas voluntárias e emendas 

parlamentares. 

 

Atualmente, em diferentes estágios, estão em curso entendimentos para contratação de 

operações de crédito no valor de quase 10 milhões de reais. São projetos nas áreas de turismo, 

mobilidade urbana e nas áreas sociais de educação, saúde e assistência. Além disso temos 20 

convênios formalizados com obras em andamento e outros já em fase de licitação 

provenientes de projetos apresentados já em 2017 durante a nossa gestão. 

 

Não tenho dúvida da importância de continuamos com o ajuste fiscal que iniciamos em 2017. 

Pois é isso que vai permitir com que a Prefeitura pague seus servidores e fornecedores em dia 

e toque projetos tão importantes para todos da nossa cidade 

 

Fazer mais gastando menos deve ser o objetivo de todo governo. Porque isso significa valorizar 

o dinheiro dos impostos pagos pela população. E é isso que nós estamos procurando 

intensificar: diminuindo cada vez mais gastos públicos desnecessários, adotando práticas de 

gestão modernas e eficientes. 

 

Prezadas vereadoras, prezados vereadores, 

 

A valorização do servidor público é um compromisso que assumimos e mesmo diante de 

tantas dificuldades estamos buscando cumprir; 

 



Desde que assumimos pagamos cinco milhões de salário atrasado de dezembro 2016; 

pagamos desde janeiro do primeiro ano de governo o piso dos professores; enviamos projeto 

de lei à Câmara e estamos pagando o incentivo dos agentes de endemias que não era 

regulamentado; Implantamos o pagamento dos profissionais da Vigilância Sanitária; enviamos 

à Câmara e sancionamos projeto que doa terreno para construção de 150 casas dos servidores 

que está em tramitação na caixa econômica federal; encaminhamos à Câmara e sancionamos 

o projeto que isenta cobrança da taxa de limpeza dos servidores que tem imóvel, dispensa não 

era regulamentada por lei; fizemos parceria com instituições de ensino que oferecem 

descontos de ate 40% nos cursos para servidores; enviamos à Câmara projeto e sancionamos o 

aumento das gratificações dos técnicos de enfermagem; enviamos projeto e sancionamos 

aumento das gratificações dos técnicos de consultório odontológico; editamos decreto para 

aumento da produtividade dos agentes fiscais, auditores fiscais e assistente fazendário da 

infraestrutura e tributação; Assumimos compromisso de pagar defasagem de 13% dos 

servidores com nível superior e estamos pagando desde novembro; Assumimos compromisso 

de pagar diferença 1/12 avos do 13º salário de 2016 e assim o fizemos. Assumimos 

compromisso de implantar dez adicionais de titulação por mês e já implantamos mais de 70 

que estavam engavetados desde de 2013. 

 

Prezadas amigas e amigos soteropolitanos, 

 

Todos nós sabemos o desafio que é melhorar o sistema de saúde de uma cidade do porte de 

Caicó. Até porque a Prefeitura concentra uma gama de atividades em postos de saúde e 

administra um hospital municipal responsável por mais de 1 mil partos em 2017, resgatando a 

alegria de Caicoense nascer em Caicó. 

 

Mas mesmo numa área delicada como essa, a nossa administração conseguiu seus avanços. 

Trabalhamos para equipar diversas unidades de saúde com aquisição de material e 

equipamentos como por exemplo na área odontológica onde já compramos e instalamos 8 

novas e modernas cadeiras do mesmo porte de consultórios particulares. Iniciamos os projetos 

para reforma e adequação em várias unidades de saúde onde já viabilizamos os recursos 

através de emenda federal e nos próximos dias será iniciado o processo de licitação, 

realizamos aquisição de veículos para garantir o suporte das equipes de atendimento do saúde 

da família na zona rural do nosso município, 

 

Cumprindo nossos compromissos de campanha, já inauguramos também unidades de saúde 

que estavam funcionando em prédios alugados e foram transferidos para prédios próprios 

como é o caso da UBS do bairro Barra Nova que funcionava em espaço alugado a vários anos e 

hoje já funciona em local próprio e com acesso central a população.  Pretendemos expandir 

essas ações reabrindo novos prédios próprios que estão fechados. 



 

Após um trabalho de autoria foram feitas as correções e em seguida inauguramos a Unidade 

Básica de Saúde do bairro Boa Passagem.  Em breve vamos reformar o antigo prédio e o maior 

bairro da Zona Norte terá duas Unidades de Saúde em pleno funcionamento para a população. 

 

A saúde na nossa cidade ainda precisa melhorar, na quantidade e na qualidade dos serviços 

oferecidos. Mas posso dizer com tranquilidade que, nessa área, fizemos muito em um ano, 

mais encontramos pendências do que foi deixado em uma década. 

 

Esses resultados poderiam ter sido mais significativos, se tivéssemos contado com uma maior 

participação dos recursos federais para o custeio da saúde, especialmente em relação à média 

e alta complexidade. 

 

Senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

 

Na área da educação, estamos arrumando a casa e estamos preparados para dar um salto 

quantitativo e também qualitativo. Estamos em um processo de recomposição da rede física, 

com a reforma de escolas e unidades infantis. 

 

O Programa Novo Mais educação continua sendo realizado em diversas escolas e agora 

também vamos iniciar o Mais Alfabetização garantindo reforço e qualidade do ensino para 

nossas crianças. 

 

Vamos também buscar recursos do PAR visando a construção de novos centros de educação 

infantil, ampliando o número de vagas para as crianças de 0 a 5 anos. 

 

Vocês podem ter certeza, fazer de Caicó uma referência no ensino público é um dos nossos 

desejos. Entramos com ações na justiça para receber recursos que serão investidos 

inteiramente na educação. 

 

Na área de esportes realizamos diversos eventos ao longo do ano 2017 onde podemos 

citar;  Copa Caicó de futvolei e vôlei de areia, 1ª Copa das Torcidas organizadas de futsal, 1ª 

Copa da Zona rural de futsal,  Copa Seridó de futsal com mais de 90 equipes participantes, 

Corrida de Santana, Torneios nos Distritos, melhorias em campos de futebol na zona urbana e 



rural, construção de quadras de areia e também realizamos depois de 30 anos o Seridosão de 

Futsal e Volei, com mais de 120 equipes participantes. 

 

Para 2018 já iniciamos o ano com o campeonato dos blocos carnavalescos, e nos próximos 

meses vamos realizar e apoiar diversos eventos como a Copa Galo de Ouro, Torneio de Tenis 

de mesa, Copa Seridó, Festival de Atletismo, entre outras diversas atividades a serem 

realizadas. 

 

Prezadas vereadoras, prezados vereadores, 

 

Outra ação que merece destaque é o trabalho visando a criação da Guarda Municipal. 

Regulamentamos a profissão de vigia para posteriormente buscarmos a efetivação para 

Guarda. Apresentamos projeto e conseguimos com a Policia Rodoviária Federal duas viaturas 

para serem usadas pela Guarda Municipal e o seu setor de transito. Vamos buscar formas de 

qualificar, treinar e equipar os profissionais que farão parte da nossa primeira Guarda 

Municipal. 

 

Prezadas vereadoras, prezados vereadores, 

 

A nossa Prefeitura não se contenta em fazer apenas o feijão com arroz. Não. Nossa Prefeitura 

está trabalhando em todas as áreas. Inclusive em projetos estruturantes que vão mudar a vida 

de milhares de pessoas.  Na área de mobilidade urbana, por exemplo, a Prefeitura não para de 

trabalhar. 

 

Destaco uma grande obra que já está em andamento e que trará benefício direto para a vida 

de toda a população. É o novo asfalto que chegará em diversos locais da nossa cidade. 

 

As grandes intervenções na área da mobilidade urbana, portanto, ainda estão em andamento. 

Mas algumas obras já foram concluídas e, sem dúvida, trouxeram impactos positivos, como é o 

caso das ruas pavimentadas no bairro Boa Passagem que melhoraram significativamente a 

qualidade das vias para os moradores. 

 

Já mandamos para licitação que acontecerá nos próximos dias 25 mil metros de calçamento, 

totalizando 800 mil reais que serão investidos na pavimentação de 14 ruas em várias zonas de 



Caicó. O empreendimento conta com recursos próprios do município e recursos oriundos da 

Caixa Econômica Federal e do Orçamento Geral da União através de emendas parlamentares. 

 

Outro projeto importante já iniciado é o sistema de vídeo-monitoramento mais um 

compromisso de campanha sendo cumprido. 

 

Prezadas vereadoras, prezados vereadores, 

 

Lembro-me de um tempo, em que, quando dizia que morava em Caicó, as pessoas olhavam 

com uma ponta de inveja. Caicó não era apenas mais uma cidade do Nordeste. Caicó era "a 

cidade". Caicó Chegou a ser a terceira do Rio Grande do Norte. 

 

Ao longo de décadas de abandono e descaso, nossa cidade foi perdendo, pouco a pouco, seus 

encantos, seu charme... Caicó foi deixando de ser aquela cidade. 

 

E voltar a ter um lugar de destaque no turismo não é algo que se conquiste assim, do dia para 

noite. Na verdade, isso começa com o movimento de todos nós, moradores de Caicó, 

voltarmos a curtir nossa cidade. Voltarmos a ter orgulho da nossa terra. Eu acredito que 

estamos no caminho certo. 

 

Realizamos agora um dos maiores carnavais já visto nesse lugar.  Mostramos a importância 

desse evento ao Ministério Público e a quem duvidava de sua importância para o Munícipio. 

Centenas de empregos criados, geração de renda, aumento de arrecadação com ISS e até ICMS 

devido a circulação e venda de mercadorias.  Além de tudo isso a festa trás alegria ao rosto dos 

Caicoenses que recebe tão bem milhares de visitantes que chegam de todas as partes do Brasil 

e até do exterior. O carnaval mais uma vez foi sucesso e a tranquilidade e segurança foram 

novamente grandes destaques.  Os polos culturais, o incentivo desta casa e do Município ao 

blocos,  os trios elétricos, a festa do povo marcaram as ruas de nossa cidade. 

 

TURISMO: 

 

2017 

 



- Desenvolvemos o projeto Educação Patrimonial com as escolas públicas municipais e 

realizamos o Fórum de Turismo de Caicó para debater a conservação do Patrimônio Cultural; 

 

- Realizamos o Inventário de Ofertas Turísticas de Caicó, identificando os serviços públicos e 

privados que compõem a nossa cadeia turística; 

 

- Lançamos o Roteiro Geoturístico de Caicó, com a catalogação de mais de 10 geossítios na 

zona urbana e rural. 

 

- Fortalecemos o calendário de eventos com o novo formato do Carnaval Multicultural de 

Caicó, eventos universitários e de negócios. Sediamos por exemplo a Semana de Ciência e 

Tecnologia do IFRN, um evento estadual, e o Festival Nacional de Teatro Universitário da UFRN 

 

2018 

 

- Daremos posse ainda em fevereiro ao Conselho Municipal de Turismo, com a participação 

governamental e não-governamental, um espaço para discutir o desenvolvimento sustentável 

do turismo de Caicó; 

 

- O foco esse ano da gestão será o Turismo Rural e anunciaremos agora em março as ações 

que tratarão do estímulo à produção associada ao turismo, seja a culinária, o artesanato, o 

geoturismo, entre outras vocações; 

 

- Elaboramos o projeto de sinalização turística do município e, com emenda, viabilizaremos 

essa importante obra para a infraestrutura turística de Caicó. Sinalização, nova rodoviária, 

obras de pavimentação, tudo isso é importante para uma cidade que quer se consolidar como 

um dos principais destinos turísticos do RN. 

 

CULTURA: 

 

2017 

 



- Impulsionamos o Carnaval Multicultural de Caicó, criando os polos com diversos ritmos e 

fortalecendo os blocos de rua, consolidando nossa folia como o maior Carnaval de rua do RN; 

 

- Estabelecemos o calendário de eventos culturais do município, realizando a Feira de 

Colecionismo e Raridades, a Mostra de Dança, o Festival Gastronômico e Cultural, o Festival de 

Quadrilhas, o Encontro de Bonequeiros, evento do Clube de Trovadores, a programação 

natalina, entre outros; 

 

- Corrigimos junto à classe artística a Lei Artur Ribas, a lei municipal de incentivo à cultura, 

ampliando a possibilidade de beneficiados. Agora em março lançaremos o edital para a 

inscrição dos projetos que serão beneficiados. 

 

2018 

 

- Estamos concluindo o processo de comodato para receber o Castelo de Engady da Fundação 

José Augusto. Queremos reconstruir aquele importante equipamento turístico e cultural e 

transformá-lo no Castelo da Economia Criativa, com espaço para formação artística e 

profissional, além de galerias para exposições e programações culturais. 

 

- Enviamos para a Câmara Municipal no final de 2017 o projeto de lei para criarmos o Conselho 

de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura. Pedimos o empenho dos vereadores na 

aprovação da lei para que tenhamos essa nova ferramenta de controle social e discussão das 

políticas públicas de cultura para Caicó. 

 

- Esperamos lançar, além do Edital da Lei de Incentivo Municipal, um edital de apoio à 

produção cultural, com regras claras e orçamento definido para que atividades de música, 

dança, teatro, audiovisual, literatura e artes plásticas possam contar com o apoio do 

município. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 

2017 

 



- Um dos focos do primeiro ano de gestão foi a implementação da Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa, com a nomeação do Agente de Desenvolvimento e publicação do Plano de 

Compras. O próximo passo será a instalação da Sala do Empreendedor para aproximar os 

microempreendedores e a classe produtiva do poder público. 

 

- Com emenda do Deputado Federal Rogério Marinho retomamos o projeto do Centro 

Tecnológico Têxtil e discutimos seu novo formato com Sebrae, FIERN, IFRN e associações 

produtivas. O projeto arquitetônico já foi elaborado e agora está sendo desenvolvido o projeto 

de engenharia para depois termos licenças e o início da obra. Será um equipamento 

fundamental para consolidar Caicó como um dos principais polos de confecção do Nordeste. 

 

- Apoiamos diversos eventos de negócios como a Feira de Artesanatos dos Municípios do 

Seridó (FAMUSE), a Exposição Agropecuária, o Festival Gastronômico, o Congresso da Casa do 

Empresário e a Feira da Beleza. Estimular o empreendedorismo e o fortalecimento das nossas 

cadeias produtivas é compromisso da gestão! 

 

2018 

 

- Queremos estar cada vez mais próximos dos artesãos de Caicó, reconhecendo que esses 

homens e mulheres talentosos engrandecem o nome do nosso município. Queremos 

reestruturar a Caicó Mostra Caicó (que não foi possível ano passado), apoiar o processo de 

Indicação Geográfica do Bordado e, em parceria com o Sebrae, desenvolver a modelagem e o 

design para que nosso artesanato esteja presente no mundo da moda. 

 

- Enviamos para a Câmara Municipal no final de 2017 o projeto de lei para criarmos o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, que será inédito do RN e reunirá 

empresas de pesquisa, universidades e instituições representativas do setor produtivo para 

traçarmos políticas públicas e programas que proporcionem o desenvolvimento sustentável de 

Caicó. 

 

- Caicó preside o Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico do Seridó e queremos 

ampliar a discussão com os outros municípios da região para fomentarmos o desenvolvimento 

integrado, sustentável e regional. 

 

AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 



 

2017 

 

- Formalização de convênio com o Governo do Estado na Cooperação e parceria com a 

Segurança Pública; 

 

- Criação do Gabinete de Gestão integrada – GGI-M, o qual articulou e planejou as ações de 

segurança no Carnaval e Festa de Sant’Ana com êxito, dando suporte as policias Civil, Militar e 

Bombeiros no desempenho de suas funções; 

 

- Início do Projeto de Videomonitoramento, com parte dos equipamentos já entregues ao 6º 

BPM e já utilizados nos festejos Carnavalescos, como parte do plano de Segurança 

desenvolvido para a realização de tão grandiosa festa; 

 

2018 

 

Daremos continuidade ao Projeto de Lei para criação definitiva da Secretaria de Segurança 

Pública e Trânsito, bem como da Guarda Municipal, encaminhada, em breve, para apreciação 

desta Casa. Projeto esse que irá gerar organização e reforço no trânsito e na Segurança de 

nosso município. 

 

Lembro a todos que a nossa Gestão, foi a primeira, se não a única a puxar a responsabilidade 

da Segurança Pública para si e assumi-la de fato. 

 

Prezadas amigas e amigos Caicoenses, 

 

Precisamos pensar Caicó com os olhos no passado, no presente e no futuro. No passado, para 

não cometer os mesmos erros que já foram cometidos e também para encontrar boas práticas 

que podem ser novamente utilizadas. 

 

Precisamos pensar no presente, porque a nossa cidade não para e precisamos ter sempre 

soluções criativas para os problemas que vão surgindo. 



 

Mas também precisamos ter os olhos postos no futuro. Pensar o futuro a médio e também à 

longo prazo. Sim, a longo prazo. Por que não? Por que o nosso olhar não pode ultrapassar os 

limites do nosso mandato? 

 

Precisamos, todos nós que de alguma forma estamos sujeitos à influência do calendário 

eleitoral brasileiro, parar de planejar nossas ações apenas pensando no próximo pleito. Não é 

dessa forma que vamos conseguir planejar uma nova cidade para um novo tempo. 

 

Que cidade nós queremos? Que tipo de serviços públicos nós ofereceremos para nossa gente? 

Se queremos uma cidade preparada para o futuro, temos que começar a planejá-la desde 

agora. 

 

Meus amigos, minhas amigas, 

 

Quando se tem fé, quando se acredita de verdade, todas as conquistas são possíveis. Todos os 

nossos sonhos podem um dia se tornar realidade. Sei que vocês que estão aqui comigo, que os 

Caicoenses, que todos os filhos da nossa terra têm fé, acreditam que Caicó – a nossa cidade – 

pode se transformar numa cidade cada vez melhor. 

 

Têm fé que Caicó pode ser uma cidade mais justa com todos os seus moradores. Mais 

acolhedora para todos os seus visitantes. Com mais oportunidades para todos os seus filhos. 

 

A nossa cidade já é reconhecida pelas suas belezas naturais, pela sua história e pela sua 

cultura. Agora queremos ser reconhecidos como a cidade que melhor serve a toda a sua gente. 

Queremos que a nossa Caicó seja reconhecida, no mundo todo, como uma cidade justa para 

todos. 

 

Muito obrigado. E que Deus nos ajude a vencer os muitos desafios que teremos pela frente. 

 

Robson de Araújo 

 

Prefeito Municipal 


