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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO FRANCISCO ADRIANO
HOLANDA DIÓGENES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE REFERENTE AO EXERCICIO 2019
Em cumprimento a legislação vigente, apresento aqui, as ações de governo
realizadas no ano de 2019, por ocasião do fechamento do exercício.
Agradecido a Deus, dirijo-me inicialmente para compartilhar da inquietação que
passamos durante todo o ano de 2019, em razão dos efeitos da crescente queda
de receitas que enfrentamos no município, contabilizando no final do exercício
uma perda efetiva de R$ 27.688.166,89 (vinte e sete milhões seiscentos e oitenta
e oito mil centos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) em recursos.
Mas, foi em meio a estas e tantas outras dificuldades, que no ano de 2019 se
abriu espaço para o começo de grandes transformações na Gestão
Administrativa do Município de Guamaré. Desde então, demos início ao
redesenho da administração, com o intuito de propiciamos maior agilidade no
atendimento das necessidades estruturais e de recursos humanos da máquina
Administrativa Municipal.
A profissionalização das Unidades administrativas constituiu um importante
instrumento de eficiência, propiciando a prestação de serviços de forma mais
adequada, com a garantia do atendimento ao princípio da transparência e da
igualdade nas escolhas.
Utilizamos critérios meritocráticos de recrutamento e seleção de pessoal para os
cargos de gestão, dotando a Secretaria Municipal de Administração de um
sistema administrativo impessoal, formal, racional e focado na capacidade
profissional.
Com todo nosso apoio, a Secretaria Municipal de Administração investiu em
servidores, ferramentas de gestão, espaços físicos adequados, capacitação e na
qualificação de seus gestores, através de cursos e treinamentos, a fim de
otimizar resultados, estabelecer um bom relacionamento e satisfação
institucional.
Podemos destacar aqui, por exemplo, a Institucionalização e funcionamento da
Ouvidoria Geral do Município com a criação e disponibilização de canal para
denúncias, reclamações, elogios, sugestões com base na Lei de Acesso a
Informação, na plataforma digital no Portal da Prefeitura.
A institucionalização, organização e normatização do ponto eletrônico na
Prefeitura de Guamaré também trouxe resultados satisfatórios para a gestão
municipal; assim como apostamos no Governo Digital, sem uso de papel,
instituindo a Plataforma Guamaré Digital com a implantação do Processo
Eletrônico Virtual em toda a gestão, trazendo economia para os cofres públicos
e mais celeridade, transparência e segurança nos processos administrativos.
Posso afirmar sem restar dúvidas que o ano de 2019 foi de muito trabalho e
resultados, quando também podemos prestar contas hoje aqui da implantação
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do Pregão Eletrônico como regra geral de gestão pela Plataforma Compras-net,
gerando mais transparência e economicidade a Gestão Pública Municipal. E não
vamos parar por aí, pois temos a plena consciência de nossa capacidade e
vontade de evoluirmos e para isso, contamos com uma equipe que trabalha
guiada pelo projeto de uma Guamaré sempre à frente de seu tempo.
Deixo aqui também uma palavra ao servidor público, valorosos colaboradores
desse processo de modernização da gestão pública. Nosso compromisso está
firme, nenhuma adversidade de ordem financeira vai levar a Prefeitura de
Guamaré a deixar de honrar com o salário em dia.
Ao contribuinte municipal, podemos dizer que avançamos com o atendimento
digital via Plataforma 1Doc; também mudamos a legislação que institui a
Contribuição de Iluminação Pública, que resultou no aumento da taxa de
isenção, incluindo assim, mais de 700 famílias do município na faixa de isenção.
No Turismo entraremos o ano de 2020 com mudanças na gestão da pasta, que
passará por um novo ordenamento, haja vista, que o momento econômico pelo
qual atravessa a nossa região e o município exige que se busque alternativas de
geração de receitas, que diminuam a nossa dependência dos recursos oriundos
das transferências constitucionais e legais.
É meta da nossa gestão, inserir a nossa linda Guamaré nos roteiros nacionais e
internacionais, mas é necessário primeiramente estimular toda a cadeia
produtiva de nossa cidade, trazendo com isso a geração de mais empregos para
o cidadão que aqui reside.
A presença de Guamaré em feiras e eventos, que possam divulgar o nosso
destino e a captação de eventos que tragam turistas para o município também
continuarão recebendo incentivos da nossa gestão, porque entendemos que
nenhuma cidade no mundo se desenvolve economicamente, a partir da atividade
turística, sem parcerias institucionais e o forte apoio do setor privado.
A Secretaria Municipal de Planejamento vem trabalhando em várias frentes,
sendo um braço forte da modernização da gestão municipal. Umas delas é a
Regularização Fundiária e para esse fim, através de uma empresa
especializada, já foi realizado um levantamento imobiliário e cadastral e,
consequentemente, a elaboração da base cartográfica municipal, visando à
implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário-CTM.
É através dessa iniciativa pioneira da nossa gestão, que cada proprietário de
imóvel receberá um termo de posse definitiva, possibilitando desta forma, a
escritura pública de seu terreno ou imóvel em cartório.
Na Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso captou, em
2019, R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) junto ao Programa Parceiro
do Idoso, da área de investimento social do Banco Santander, para desenvolver
o Projeto "Escola do Amanhã", que visa, entre outras coisas, enfrentar a
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violência patrimonial contra a pessoa idosa, proporcionando-lhe instrumentos e
autonomia para lidar com o mundo tecnológico.
Este investimento também será responsável pela construção do Espaço Viver
Melhor no Centro da Cidade, que atenderá programas e serviços voltados
exclusivamente à pessoa idosa em Guamaré.
No ano de 2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– captou um total de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), junto ao
Programa Amigo de Valor da área de investimento social do Banco Santander,
para desenvolver o Programa ReNascer - Programa de Medida Socioeducativa
em Meio Aberto, que visa atender adolescentes autores de ato infracional que
estão cumprindo medida de Liberdade Assistida ou PSC - Prestação de Serviço
à Comunidade.
Além de ofertar apoio psicossocial a estes adolescentes, o programa visa
desenvolver suas potencialidades para que eles não voltem ao mundo do crime.
O investimento do Programa possibilitou a construção do Complexo de
Proteção Social Especial de Guamaré, que irá abrigar, já em 2020, todos os
programas e serviços de Média e Alta Complexidade da Política de Assistência
Social do município.
Destacar aqui outra meta cumprida de governo, através do trabalho da equipe
da Assistência Social, com a implantação de atendimentos sociais volantes nas
comunidades, trazendo resultados importantes para a política de assistência
social, através do programa Prefeitura nas Comunidades, que hoje é referência
para outras cidades, que importaram a nossa exitosa experiência na política
pública intersetorial que entrega serviços de qualidade no território onde o
cidadão vive.
Em sete edições, chegamos às localidades de Lagoa Seca, Santa Maria, Lagoa
Doce, Mangue Seco I e II, Umarizeiro, Lagoa de Baixo, Santa Paz e ao distrito
de Baixa do Meio, onde a prefeitura atendeu as famílias dentro de suas
necessidades reais, contando para isso, com o apoio dos técnicos da assistência
social, que juntos com a equipe do gabinete da nossa vice-prefeita, Iracema
Morais realizaram de forma muito criteriosa e responsável, a busca ativa para
identificar todas as demandas sociais e na infraestrutura local.
A conquista da segunda certificação internacional com o Selo Unicef é outra
meta que não abriremos mão, e para isso, a nossa gestão garantiu total apoio a
realização das atividades durante a Semana do Bebê e vem acompanhando
todos indicadores sociais na infância e na adolescência, sem esquecer de
incentivar as políticas públicas para os idosos, mulheres, gestantes e famílias
em vulnerabilidade social.
O Programa Renda Cidadã é outro benefício social importante que no ano de
2019 passou por um processo de reorganização e recadastramento criterioso
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dos usuários, com a finalidade de avaliar os critérios para a permanência dessas
famílias nesse importante programa de transferência de renda e segurança
alimentar. Com essa iniciativa da nossa gestão, ocorreu o descredenciamento
de dezenas de beneficiários e foi possibilitado o acesso de 408 famílias que não
eram assistidas pelo programa no município.
Temos como legado também do ano que passou a implantação da primeira
Central Municipal da Cidadania da região Salineira, permitindo a emissão de
documentos gratuitos, tais como: Carteira de Identidade, Cartão do Idoso,
Carteira de Trabalho, Identidade Jovem, além de serviços como segunda via de
CPF, consulta à débitos da COSERN e CAERN, dentre outros serviços, sem que
o cidadão tenha que se deslocar para outras cidades.
Também implantamos, de forma pioneira em nosso Município, o Programa do
Primeiro Emprego para inserir o jovem no mercado de trabalho. Essa ação
resultou na inserção de mais de 170 jovens de Guamaré e Baixa do Meio no
mercado de trabalho, através da articulação institucional com o SINE/RN e a
parceria com a rede nacional de restaurantes Madero.
Ainda na Assistência Social, no setor de habitação, construímos 40 casas
restantes no Conjunto Paulo Bento com Recursos Próprios, como também
entregamos a iluminação pública dos conjuntos Paulo Bento, Nossa Senhora
Aparecida e Raimundo Avelino.
Para esse primeiro trimestre de 2020, estaremos implantando na Orla do Rio
Aratuá a Casa do Artesão e o Centro de Artesanato de Guamaré, com espaços
para produção e comercializando do artesanato municipal, criando, desta forma,
uma vitrine para a cultura da nossa gente.
O trabalho no social não para por aí. A nossa meta maior é fortalecer a
intersetorialidade no município, como estratégia de gestão, visando à garantia
de direitos e proteção social às mulheres, pessoas com deficiência, crianças e
jovens em vulnerabilidade social, população LGBT, pescadores e marisqueiros,
comunidades rurais e pessoas idosas, dentre outras camadas sociais.
Através da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos
Especiais, no ano de 2019, foram capacitadas 440 pessoas, entre jovens que
buscam o primeiro emprego e trabalhadores em 22 cursos diversos. Viabilizamos
ainda, a primeira turma de estudo de robótica no município, que ainda com
poucos dias de implantação, já estava participando e competindo em torneio de
robótica, organizado pelo SESI/RN.
A prefeitura também no ano que passou, cerca de 80 microempresários locais,
realizou encontros com empresários da cidade e representantes de vários ramos
de negócios; atendeu a 55 Microempreendedores Individuais na abertura de
empresa e a 85 pequenos investidores, habilitando para o acesso ao crédito da
AGN-Agência de Fomento do RN. Estes foram benefícios importantes que
chegaram para estimular o emprego e a geração de renda.
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Para este ano de 2020, temos o projeto de uma fábrica para beneficiamento de
polpa de frutas e de uma queijeira com beneficiamento de leite, além do
desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e financeira, para
implantação de uma usina fotovoltaica – com geração de energia elétrica para o
setor público municipal.
Mas não podemos esquecer a Capacitação profissional, onde pretendemos
alcançar 480 pessoas em 16 cursos diversos, na terceira etapa do Programa
Conquiste.
Um dos pilares de nossa gestão, o setor de Educação, vem realizando ações
contínuas dentro da política educacional e como resultado já foi iniciado o ano
letivo de 2020 nas escolas com ações importantes do plano de trabalho
desenvolvido e executado em 2019.
Podemos citar por exemplo:
A conclusão da reforma com ampliação no Centro de Educação Infantil Maria do
Socorro de Melo Pedro;
A conclusão da reforma com ampliação no Centro de Educação Infantil Olindina
Vieira da Câmara Olegário;
A aquisição de mobiliário para os dois Centros de Educação Infantil supracitados;
A reforma com ampliação, entre outras melhorias realizadas nas escolas das
comunidades rurais, dentro do Programa Prefeitura nas Comunidades, foi outro
ganho real na vida escolar de Guamaré, melhorando a qualidade do ensino e as
condições de trabalho dos educadores.
No ano de 2019, a prefeitura entregou melhorias na infraestrutura da Escola
Pedro Guilherme, na comunidade de Lagoa Doce; Escola José Nunes da
Silveira, na comunidade de Lagoa de Baixo; Escola Luíz Cândido Alves no
Assentamento Umarizeiro, e por último, na Escola Bibiano Xavier, que será
concluída e entregue nos próximos dias na comunidade de Santa Paz.
Para este ano de 2020, a Secretaria de Educação aponta um novo cenário, tendo
como metas a construção da Escola Antônio Theodorico em Salina da Cruz;
informatização do sistema integral de gestão, ligando a secretaria às escolas em
tempo real, como também, assumimos um desafio enorme, na busca pela
quebra de paradigmas, com a execução de proposta e meta de
acompanhamento, avaliação e intervenção pedagógica, em parceria com a
Funcern, para atender aos Anos Iniciais, com vistas a melhoria da aprendizagem
Atuaremos na erradicação do analfabetismo no município de Guamaré, com
formação de alunos do Ensino Médio como multiplicadores do ensino,
contribuindo para o fortalecimento e a reconfiguração dessa realidade e,
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consequentemente, para um melhor atendimento a parcelas significativas desse
público, que foi precocemente excluído da ação de escolarização.
São muitas as conquistas nesse setor. A renovação da frota de ônibus para
garantir mais segurança e qualidade no transporte escolar oferecido aos
estudantes foi outra meta de gestão consolidada, que já está permitindo o acesso
diário e a permanência dos estudantes na escola.
Também temos trabalho a apresentar em favor dos nossos irmãos que moram
nos assentamentos e comunidades rurais. Iniciaremos o ano de 2020 com o
Programa Terra Pronta, onde investimos recursos públicos para o corte de terras
dos pequenos agricultores, na perspectiva de atender o máximo de agricultores
que desejam preparar sua terra para o plantio.
Investimos no Banco de Sementes, onde já estamos entregando pouco mais de
17 toneladas de sementes, divididas entre feijão, milho e sorgo, incentivando o
agricultor Guamareense a plantar para seu próprio sustento, comercialização e
alimentação dos animais.
Protegendo o nosso rebanho, a Prefeitura de Guamaré vem há anos mantendo
o programa de vacinação com recursos próprios, onde em 2019, adquirimos um
quantitativo de 4 mil doses para o programa contra a Febre Aftosa, seguindo o
cronograma de vacinação lançado pelo IDIARN – Instituto de Defesa Inspeção
Agropecuária do Rio Grande do Norte.
No tocante ao abastecimento de água, Guamaré tem enfrentado a crise hídrica
de nossa Região e o diferencial é que tem chamado para si essa
responsabilidade e tem abastecido com água potável, através de carros pipas, a
sede do município, Baixa do Meio, zona rural, conjuntos habitacionais, prédios
públicos, tendo uma média de 3 mil famílias mensais atendidas por este
importante programa, enquanto trabalhamos em busca de uma ação definitiva
para esta problemática, que esperamos em breve, está trazendo para a Câmara
Municipal de Guamaré projetos para que juntos, executivo e Legislativo,
possamos enfrentar esse que é o maior problema de nossa Cidade.
Trago aqui também uma conquista histórica para os agricultores, a Prefeitura de
Guamaré aprovou no final de 2019, projetos que dispõem sobre a criação do
Serviço de Inspeção Municipal dos produtores de origem animal, garantindo
desta forma, que estes produtos possam ser beneficiados em nosso município,
agregando valor aos nossos produtos, como também gerando mais empregos e
distribuição de renda.
Instituímos também, o Programa Municipal de Compras da Agricultura
Familiares e Econômica Solidária (PROMCAPES) no município, possibilitando
que a Prefeitura de Guamaré compre produtos originários da agricultura familiar
para todos os seus serviços público. Ainda criamos o Programa Municipal de
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Incentivo à Avicultura. Desta forma, criamos através deste arcabouço jurídico,
todas as condições necessárias ao crescimento dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais do nosso município.
E não podemos deixar de registrar o trabalho importante da FETARN no apoio a
construção dessas políticas públicas, que visam a geração de emprego e renda
nos assentamentos e comunidades, com um olhar para os agricultores e suas
famílias, valorizando a produção rural, a gastronomia, o artesanato e a cultural
local.
E foi graças a essa cooperação técnica que conseguimos reativar a Cooperativa
de Desenvolvimento Rural de Guamaré, fortalecendo as associações nos
assentamentos e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Mais
recente, apresentamos as feiras de agricultura familiar, sendo realizadas já suas
edições em Baixa do Meio e em Guamaré, garantindo espaço e condições para
comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar.
Também temos que registrar a importante parceira com o Banco do Nordeste,
que após aprovação legislativa, conseguimos ajudar agricultores e pescadores
na quitação de débitos antigos, lhes garantindo o adimplemento e, com isso,
novas perspectivas de investimentos.
Como podemos ver, em apenas um ano, conseguimos com a ajuda e esforço de
todos: executivo, legislativo e parcerias estratégicas (FETARN), desenvolver
todo um segmento, com diagnóstico e estímulo ao desenvolvimento de várias
cadeias produtivas e, o mais importante: apesar do pequeno espaço de tempo,
repito, já podemos comemorar os resultados práticos de todo o nosso trabalho e
investimento.
A Prefeitura de Guamaré tem um olhar muito especial para o Meio Ambiente. A
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo durante toda a nossa
gestão tem atuado no apoio direto às decisões da gestão, tendo como prioridade
o Desenvolvimento Sustentável com a aproximação das relações institucionais
entre o município e os órgãos ambientais das esferas estadual e federal.
São metas para 2020, a aquisição de equipamentos para operação do viveiro de
mudas; elaboração do planejamento de cultivo de mudas e desenvolver a
arborização dos logradouros públicos. Também pretendemos fortalecer as
atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental,
resgatando os instrumentos de participação, cidadania e de fomento à política
ambiental com Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Projeto Orla.
No setor de Saúde, fomos obrigados a fazer readequações para se enquadrar
na realidade orçamentária do município, visando também preservar os
indicadores que nos levaram ao reconhecimento nacional na política de saúde
pública pelo Conselho Federal de Medicina e pela Fiocruz Pernambuco.
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Guamaré possui atualmente 100% de cobertura da Atenção Básica,
considerando a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Saúde Bucal.
Somos hoje o primeiro município deste porte no Rio Grande do Norte com
internet em todas as unidades de saúde, garantindo desta forma, a integração e,
sobretudo, a articulação dos serviços municipais de saúde com o uso do
Prontuário Eletrônico.
A Secretaria Municipal de Saúde também atendeu durante o ano de 2019, às
necessidades de capacitação e educação permanente dos profissionais de
saúde que atuam na rede municipal, por meio do programa Capacita Saúde,
beneficiando várias categorias de servidores nesse setor.
O Centro Especializado em Reabilitação – CER TIPO II é uma referência na III
Região de Saúde do Estado, sendo uma unidade voltada para o atendimento
especializado de pessoas com deficiências que necessitam de reabilitação
física, auditiva e intelectual. Mais recente, o projeto do município foi
contemplado, junto ao Ministério da Saúde, com uma Oficina Ortopédica, que
será uma realidade para esses pacientes muito em breve.
A Unidade Móvel Tipo Van Adaptada para o Transporte de Pacientes
Cadeirantes e com Dificuldades de Locomoção também faz parte dessa
estrutura que disponibilizamos ao público assistido pelo CER. E falando em frota
de veículos, lembramos que no final de 2019, o município recebeu cinco novas
ambulâncias para uma melhor prestação de serviço na remoção de pacientes,
substituindo todas as ambulâncias de pequeno porte do município, por veículos
melhor qualificados para o transporte e remoção dos nossos usuários do sistema
público de saúde.
Temos números na saúde que impressionam e muito nos orgulham. Em cinco
anos de funcionamento, o Centro Cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda
já realizou mais de 4 mil cirurgias com um índice de 0% de infecção cirúrgica,
realizando atualmente 100 cirurgias em média por mês, oferecendo 11 tipos de
especialidades cirúrgicas, sendo elas: Ginecológica, Obstétrica, Cirurgia
Vascular, Mastologia, Dermatológicas, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia
Plástica Reparadora, Otorrinolarigologia, Urologia, Proctologia, Cirurgia Geral,
Ortopedia, Cirurgia de Ombro e Artroscópia de Joelho por vídeo laparoscopia.
E não paramos por aí, temos muito trabalho pela frente, porque antes de
qualquer coisa, contamos com uma equipe focada em resultados e na
humanização do serviço, sempre disposta a servir aos usuários do SUS,
buscando a excelência no atendimento, desde a atenção básica, a média e alta
complexidade.
O Esporte também está entre as políticas públicas que vem recebendo uma
atenção toda especial. E temos na nossa gestão, modelos de programas que
são hoje um sucesso, a exemplo do Orla de Férias, ocupando nossas arenas de
praia nas férias escolares e do Orla de Férias Inclusiva, sendo este último
projeto, digno do reconhecimento por parte das entidades que assistem pessoas
com deficiência no Rio Grande do Norte.
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A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude segue apoiando o
Formando Campeão, revelando atletas para o mundo no jiu jitsu, taekwondo e
pequeno Samurai, sem deixar de incentivar os projetos Gol de letra, Livro na
Mão Bola no Pé, Bem-Estar e Vida Saudável, iniciativas que trabalham com
públicos de todas as faixas etárias e camadas sociais.
Apesar das dificuldades financeiras não temos deixado de apoiar os projetos
novos apresentados por esta secretaria, como também apoiamos os atletas que
precisam se deslocar de Guamaré para competições estaduais, nacionais e até
internacionais, seja qual for a modalidade esportiva.
Temos muito também o que comemorar na segurança pública, quando as
operações integradas entre a Secretaria Municipal de Segurança, Guarda
Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar devolvem a sensação
de segurança ao cidadão que aqui reside. Em 2019, Guamaré entrou para a
feliz estatística de zero de homicídio, e isso é resultado desse trabalho integrado
que conta com o apoio da nossa gestão.
Ainda durante o ano de 2019, nossa gestão realizou o Curso de Técnicas de
Operações Policiais para Formação de Guarda Municipais; apoiamos a
formação de 25 Crianças no Programa Guarda Mirim; equipamos a Guarda
Municipal com a aquisição de dispositivos eletro incapacitante (SPARK) e
Lançadores am – 637 + empunhadura; realizamos vistorias e interdições de
imóveis pela Defesa Civil e reestruturamos a Junta de Serviço Militar, que passou
a atender ao jovem que procura o alistamento militar na Central da Cidadania.
Também fizemos a entrega de novas viaturas para o uso operacional da Guarda
Municipal.
Em relação a obras e investimentos, deixamos a marca do trabalho em quase
todas as localidades.
Podemos aqui enumerar:
Lagoa Doce
Reforma da Escola Municipal Pedro Guilherme e Pintura e revisão da parte
elétrica da quadra de esporte.
Conjunto Nossa Senhora Aparecida
Instalação da iluminação pública
Lagoa de Baixo
Ampliação em mais de um quilômetro e meio na rede de iluminação pública e as
reformas da Unidade Básica de Saúde, da Escola Municipal José Nunes da
Silveira e do Ginásio de Esportes.
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Umarizeiro
Demolição da caixa d’água, reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde,
reforma da Escola Municipal Luís Cândido e a construção de uma praça, além
da extensão da rede de iluminação pública e a construção do muro da caixa
d´água nova.
Conjunto Raimundo Avelino
Extensão da rede elétrica e instalação da iluminação pública.
Baixa do Meio
Reforma da Unidade Básica de Saúde de Porte II e ampliação da iluminação
pública com troca de lâmpadas alógenas por Leds, garantindo mais eficiência e
economicidade ao setor público, além da conclusão e inauguração do CMEI
Maria do Socorro e Praça da Juventude.
Ponta de Salina
Demolição da caixa d´água e reconstrução do novo reservatório.
Na sede do município
Construção de 40 casas populares, implantação do dispositivo turístico na Orla
do Rio Aratuá com a readequação de calçada em parceria com a Secretaria de
Turismo, tapa buracos na avenida principal, implantação de lombo faixas e
quebra-molas e a expansão da iluminação pública, com substituição de
lâmpadas em Leds em vários pontos da cidade.
Em relação aos novos projetos, temos como metas para 2020, a construção de
uma praça de lazer e esporte no Conjunto Vila Maria, onde já assinamos a ordem
de serviço e a construção de uma moderna creche em Salina da Cruz.
A reforma e a ampliação da escola Antônio Theodorico, reforma do Clube da
Praia, que permitirá a climatização de todo seu ambiente, cuja a ordem de
serviço já fora emitida e a reforma da Praça já existente no Conjunto Vila Maria,
também estão nesse plano de obras e investimentos, que precisou ser
readequado a realidade orçamentária, tendo em vista a frustração de receitas
que o município enfrenta.
Aqui, não foi possível mostrar tudo que realizamos, mas foi possível nessa
oportunidade apresentar uma radiografia do trabalho que a gestão municipal
desenvolveu no último ano e trazer as metas prioritárias para este ano de 2020.
Agradeço de modo especial ao legislativo, a Vice Prefeita Iracema Morais e a
nossa equipe de Secretários, assessores e técnicos das secretarias que
compõem o governo e aos servidores municipais. Junto com vocês, é mais fácil
caminhar, traçar metas e construir uma Guamaré moderna e sustentável com
mais qualidade de vida para todos.
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Concluo, agradecendo a Deus pelo encorajamento nos momentos difíceis, onde
não tem faltado fé e a sabedoria para superar as adversidades e seguir em
frente.

Francisco Adriano Holanda Diógenes
Prefeito Municipal
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