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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

  No ano de 2021, o Brasil e o Estado do Rio Grande do Norte viram a maior crise de saúde 

pública dos últimos 100 (cem) anos se agravar, e a expectativa de um ano mais tranqüilo, com diminuição 

nos casos e mortes por COVID não se concretizou, abalando todo planejamento de retomada do nosso 

cotidiano. 

 

 Foram dias difíceis, estrutura de saúde pública municipal superlotada, pacientes graves 

transferidos quase que diariamente, restrições sociais impostas até chegarmos ao estágio mais difícil, o qual 

nos obrigou a decretar “lockdown” como forma de frear a escalada da contaminação, mas os números 

insistiam em superar 2020 e mais uma vez estávamos diante de uma batalha extrema para proteger vidas. 

 

 Como se não bastasse essas graves dificuldades, tivemos que enfrentá-las sem qualquer auxílio do 

Governo Federal. Era o ambiente perfeito para a instalação do caos, mas as dificuldades só abatem 

aqueles que não têm coragem para lutar.  

 

Os heróis da saúde, mais uma vez, vestiram suas armaduras, assim como em 2020 e lutamos 

“ombro a ombro” para mais uma vez proteger nossa população. E demos aula! São Rafael ficou 

conhecido por sua competência no enfrentamento ao COVID, principalmente em relação à vacinação, 

onde fomos campeões na Corrida da Vacina da InterTV Cabugi. A partir de então, São Rafael passara a 

ocupar lugar de destaque por sua desenvoltura no combate à Pandemia. 

 

A motivação que nos movia no avanço da vacinação foi à mesma que nos manteve no prumo em 

relação à gestão, a qual manteve seus compromissos em dias, principalmente em relação aos servidores, 

que não deixaram de receber seus proventos, mesmo sem termos recebido apoio Federal, e com todas as 

amarras criadas pela Lei Complementar 173/2020. 

 

Lutamos a boa luta, continuamos com a proposta de manter a execução de obras estruturantes 

assumidas no início de 2021, como o maior projeto de recuperação de vias em nosso Município, o qual se 

encontra em pleno vapor, já sendo concluído o trecho que beneficia a Rua Silvestre Marinheiro de Souza, 

em frente à Igreja Matriz, partindo agora para a Rua Tristão de Barros, uma das piores do Município. 

 

 Em 2021 mantivemos nosso compromisso com as obras estruturantes mantendo a execução do 

maior serviço de pavimentação da história de nossa cidade, o qual está sendo custeado com recursos de 

Convênio com o Estado do RN, com contrapartida do Município de São Rafael. Desde 2020, a obra não 

para e está mudando a cara de nossa cidade 

 

  Nós também fizemos importantes estregas à população, e mesmo em um ano cheio de desafios 

mostramos como se gere uma cidade com compromisso e sem dar desculpas de que os obstáculos nos 

impediram de progredir. 

 

 Concluímos e inauguramos importantes obras de infraestrutura, como a pavimentação da Rua 

Café Filho, através de emenda parlamentar do Deputado Walter Alves mais contrapartida do Município, 
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ambas no valor de quase R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), obra esta que além de 

beneficiar os moradores, melhorou o acesso à Garagem Pública Municipal e, ainda, interligou os dois 

principais acessos ao nosso hospital.  

 

 Na Cultura, entregamos o maior instrumento de fomento cultural de toda a história de nossa 

cidade, que é o Cine Teatro Poeta Rafael Arcanjo da Costa, o qual com recursos de emenda parlamentar 

do Deputado Federal Walter Alves mais contrapartida do Município, foi reformado e modernizado para 

termos um ambiente que inspire as mais diversas formas de expressão cultural local, obra esta que custou 

quase R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).  

 

Em relação à Educação, no ano de 2021 tivemos um significativo avanço no Ideb – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, o que demonstra o comprometimento de nossa gestão com a 

Educação. 

 

 Fomentando o empreendedorismo local, inauguramos, em parceria com o SEBRAE, a Sala do 

Empreendedor, espaço que será de grande valia para os empreendedores e comerciantes da nossa cidade 

que necessitem de assistência para impulsionarem, ainda mais, seus negócios. 

 

Na Assistência Social favorecemos diversas famílias com os benefícios Eventuais, à população 

mais vulnerável, através de cestas básicas, pagamento de contas de fornecimento de água e energia, aluguel 

social, além de outros benefícios. 

 

 Na Saúde, fomos inteligentes e transformamos o recurso de uma única emenda, de autoria do 

Deputado Federal João Maia, em 3 aquisições importantíssimas, as quais nos proporcionaram fazer 

importantes entregas, como a aquisição de uma Van zero quilômetros, de 21 (vinte e um) lugares, ao custo 

aproximado de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), para atender melhor e com mais conforto 

àqueles que necessitam se deslocar até a Capital para tratamento médico. 

 

 Entregamos ainda, um veículo zero quilômetros, de sete lugares para atender os pacientes da 

hemodiálise de Assú, ao custo de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), visando o conforto 

desses pacientes que já sofrem com a extenuação natural de seu quadro de enfermidade. 

 

Ainda na saúde, fizemos uma importante entrega de uma Ambulância 4x4, totalmente equipada 

para apoiar as transferências de pacientes para outros hospitais, a qual conseguimos através de recursos 

advindos de emendas parlamentares dos Deputados Federais João Maia e Beto Rosado, está no valor de 

quase R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 

 

 Inauguramos o Posto de Saúde do Caraú, dando dignidade aos pacientes daquela comunidade 

rural quando de seu atendimento médico e, detalhe: construímos com recursos 100% próprios, no 

montante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Foram conquistas na área de Recursos Hídricos, com a perfuração de poços artesianos, como o da 
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Comunidade da Coroa Grande, a qual somente era abastecida por carro-pipa, e que agora garante seu 

sustento hídrico de maneira decente. 

 

No apagar das luzes de 2021, recebemos a fiscalização da Caixa Econômica Federal, o qual deu 

atesto de funcionalidade à Obra da Central de Comercialização Animal, o qual auxiliará os criadores de 

nosso Município, obra esta que em breve será inaugurada. 

 

E não podemos esquecer o caminhão coletor e compactador de lixo! Esse carro é motivo de 

orgulho para mim, pois jamais se viu na história de São Rafael um equipamento tão útil para o trabalho de 

coleta de resíduos domiciliares.  

 

  Entregaremos a população no ano de 2021, além de outros benefícios: 

  

 Poços artesianos devidamente perfurados e instalados em parceria com a FUNASA;  

 Instalação de poços artesianos já existentes, em parceria com a FUNASA;  

 Instalação de 02 (dois) dessalinizadores nos poços das Comunidades de Coroa Grande e Santo 

Antonio; 

  Instalação do Prontuário Eletrônico em todo o sistema municipal de saúde (equipamentos já 

adquiridos); 

 

Os valores de duodécimos repassados a Câmara Municipal do Município resultaram no montante 

de R$ 860.900,52 (Oitocentos e sessenta mil novecentos reais e cinqüenta e dois centavos). 

 

São Rafael/RN, em 18 de Abril de 2022.  

 

 

 

 

 

 

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA 

Prefeito Municipal 


