
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, 

 Excelentíssimos Senhoras vereadoras e vereadores, 

 Senhoras e Senhores, 

É com grande alegria que venho a esta Casa legislativa para a 

apresentar a mensagem anual - do Poder Executivo por ocasião da abertura dos 

trabalhos legislativos para o ano de 2021. 

A boa tradição estabelece que a leitura da mensagem anual na 

Câmara é o momento em que o prefeito presta contas do que tem feito e anuncia 

o que pretende fazer no ano que se inicia.  

Como esta é a minha primeira mensagem, vou falar dos nossos 

planos, das nossas metas e da nossa estratégia de gestão para fazer Caicó 

avançar como nunca nos próximos anos.  

Vamos falar do que já estamos fazendo pra tirar Caicó da dificílima 

situação em que a encontramos, o que não é novidade para ninguém.  

Vamos falar do que já começamos a fazer para elevar a nossa cidade 

para o seu lugar merecido. Para fazer Caicó ser uma cidade mais desenvolvida, 

com mais oportunidades, mais emprego, mais renda, com serviços públicos de 

saúde e de educação de boa qualidade. Uma cidade boa para trabalhar, boa 

para investir, boa para criar filhos, boa para se viver. Uma cidade de que todos 

possamos nos orgulhar cada vez mais pela força do seu povo, pelas suas 

tradições, por sua arte, sua cultura e sua fé. Pela alegria de ser Caicó. 

Eu fui candidato a prefeito porque eu tinha um plano: Fazer Caicó ser 

uma cidade melhor!  

Um plano que, no começo, era sonho e que, agora, se transforma em 

metas para virar realidade. 



Metas de gestão: para a saúde, para a educação, para a infraestrutura 

urbana e rural, para o esporte, a cultura, a arte. Para a assistência social, para o 

saneamento ambiental e, sobretudo, para o desenvolvimento econômico. Para 

a geração de oportunidades de emprego - para a inclusão produtiva dos nossos 

jovens e de toda a nossa população economicamente ativa. 

A nossa estratégia para Caicó é transformá-la em um centro regional 

de negócios com a ampliação e a atração de indústrias, comércio e serviços, 

aproveitando a nossa condição de cidade pólo regional do Rio Grande do Norte 

e avançando para o próximo nível -  de cidade pólo do sertão nordestino – cidade 

pólo da região Nordeste.  

E eu pergunto à Mesa diretora desta casa, aos senhores vereadores 

aqui presentes e aos que nos assistem: vocês têm dúvida de que Caicó tem 

potencial para isso?  

Eu não tenho dúvida. Com um bom projeto, com apoio externo e com 

boa gestão, Caicó pode vir a ser um centro econômico regional do Nordeste 

gerando milhares de empregos e elevando os padrões de vida da nossa 

população. 

Meus amigos, 

Olhem para o mapa. Vejam a nossa centralidade geográfica. Vejam 

quantas cidades temos no nosso entorno, vejam a proximidade com a Paraíba e 

vejam o alinhamento que temos com outros pólos importantes como Patos, 

Campina Grande, Santa Cruz do Capiberibe e Caruaru.  

O ponto de partida para esse avanço é a implantação do nosso 

Complexo Industrial de Serviços e Comércio de Caicó – o CICOM, em que temos 

trabalhado desde antes da posse, já com pedido de apoio e de recursos em 

tramitação no Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília, e junto ao 

Governo do Estado.  



Para isso vou precisar do apoio de todos e especialmente desta 

Câmara Municipal.  

Anuncio que vou encaminhar para apreciação dos senhores 

vereadores, nos próximos dias, um projeto de lei criando incentivos fiscais para 

empresas que venham se instalar em Caicó. Uma lei para dar segurança jurídica 

às empresas que venham se instalar em nosso CICOM. Assim como tem o 

PROEDI, a lei de incentivos fiscais  do estado, vamos ter a nossa lei de incentivos 

municipal. Vamos trocar impostos por emprego. E vamos fazer isso debatendo 

aqui na Câmara os critérios legais e os mecanismos de eficácia para esses 

incentivos. 

Meus amigos,  

Para fazer funcionar o nosso projeto de atração de empresas - e de 

empregos, vamos trabalhar na promoção de Caicó como destino de investimento 

e de negócios. Vamos criar nossa MARCA-CIDADE. Criar um elemento de 

identidade para resgatar e destacar a força que o nome Caicó tem em todo o 

país e até no exterior. Nossa marca-cidade virá com um slogan que representa 

bem um conceito que já faz parte da nossa melhor tradição. Será: 

CAICÓ – Terra de Quem Faz Bem Feito 

A força desse conceito está na sua originalidade. Está no fato de que 

é isso que se diz das coisas que são feitas em Caicó. Agora, precisamos resgatar 

esse conceito mais do que nunca. Vamos expressar, difundir e trabalhar essa 

marca em favor dos nossos produtos, da nossa economia e do nosso 

desenvolvimento. 

O conceito ‘Caicó – Terra de Quem Faz Bem Feito’, significa também 

um compromisso de todos nós. De fazer jus ao que estamos afirmando. De 

fazermos bem feito na gestão pública - nos serviços prestados à população, na 

nossa gastronomia, no queijo, na carne de sol, nas nossas festas e eventos, nos 



nossos bordados e no nosso artesanato, nos bonés e em tudo mais que venha 

a ser feito, fabricado ou produzido em Caicó.  

É com esse conceito, posto na prática, que vamos atrair para cá 

centenas de empresas no momento de retomada da economia pós-pandemia 

que graças a Deus chegará com o advento da vacina.  

É com esse conceito que nossos produtos vão ganhar o mundo!  

E é com esse conceito que vamos elevar a nossa autoestima, resgatar 

nosso orgulho caicoense e expressar o amor por nossa cidade. 

Meus amigos, 

Feitos nossos primeiros anúncios, precisamos agora falar de 

problemas.  

Afinal, não vamos conseguir promover esses avanços de que falei até 

aqui sem antes enfrentar e superar os obstáculos que estão diante de nós. A 

começar pela realidade financeira em que encontramos a prefeitura. Uma 

situação verdadeiramente inimaginável.  

Recebi o município com as principais receitas bloqueadas. O FPM e 

o ICMS de Caicó estão bloqueados por obrigações não cumpridas nos últimos 

meses da gestão anterior.  

É como você receber um carro com o tanque vazio, sem bateria, com 

os pneus furados. 

Nossa primeira tarefa tem sido enfrentar essa situação – arduamente. 

Buscar caminhos para resgatar as condições mínimas de governabilidade. De 

funcionamento da prefeitura e dos serviços básicos para a população. Não tem 

sido fácil. Precisamos do apoio de todos para botar Caicó de pé e começar a 

andar. 



Não tenho a pretensão de administrar olhando para o retrovisor. 

Vamos olhar para frente. Mas é necessário lidarmos com o que encontramos. É 

necessário termos completa noção da realidade em que encontramos a 

prefeitura. Isso é necessário para que as pesosas possam compreender e apoiar 

as medidas que estamos adotando, todas indispensáveis para resgatar as 

condições administrativas de Caicó.  

Afinal, foi para isso que fomos eleitos. Eu, meu vice Toinho Santiago 

e cada um das senhoras e senhores vereadores. Fomos escolhidos pelo voto 

livre da maioria da nossa população para ‘resolver Caicó’. A nós foi confiada a 

tarefa de enfrentar e superar os problemas de Caicó e fazer nossa cidade 

avançar.  

Não tenham dúvida. É isso que vamos fazer. 

Meus amigos, 

Recebemos a prefeitura com dívidas exorbitantes, salários, 

obrigações sociais, fornecedores, e tantos outros problemas que estão em 

atraso. A exemplo, desde 2013 o município não realiza o pagamento de DARF 

do PIS/PASEP, obrigação esta que conta com mais de 10 parcelamentos na 

Receita Federal do Brasil. Precisamos voltar a pagar em dia as obrigações e 

contribuições sociais que competem a este executivo. 

Além dessas obrigações em atraso, contabilmente, os restos a pagar 

inscritos referente ao exercício de 2020, totalizam o montante de R$ 

17.433.020,04 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, vinte reais e 

quatro centavos) e mais R$ 4.233.679,76 (quatro milhões, duzentos e trinta e 

três mil, seiscentos e setenta e nove reis e setenta e seis centavos) de anos 

anteriores. Totalizando R$ 21.666.699,80 (vinte e um milhões, seiscentos e 

sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) de 

dívidas municipais.  



Esse é o cenário que encontramos o munícipio de Caicó. Não se pode 

admitir que perdure a falta de zelo e o descaso com o bem público, com as 

finanças e consequentemente com a população que necessita dos serviços 

públicos. Tentar corrigir esse quadro exige de nós, além de muita resiliência, 

muita coragem e, acima de tudo, empatia. 

Afinal, como enfrentar as dívidas e equilibrar os cofres municipais sem 

afetar a vida de tantas e tantas pessoas que precisam dos seus salários para 

colocar a comida na mesa de suas famílias, para viver com dignidade?  

Nessa hora, a gente reafirma algo que sempre tive comigo: “Para 

realizar uma boa administração, muito mais que entender de obras, serviços, 

planejamento, você precisa entender de pessoas; Você precisa ter empatia pelo 

próximo, até mesmo quando essa empatia não for recíproca. Até mesmo quando 

o próximo está mais interessado em apontar o dedo, que apontar uma solução.” 

Todos sabem o quanto eu já enfrentei julgamentos, dedos apontados 

nesse primeiro mês de gestão. Recebi o ônus de responder por erros que eu não 

cometi, coisas alheias as minhas ações, mas seguimos de cabeça erguida, 

coração aberto e mente sempre buscando um futuro melhor.  

Sim, esse deve ser o nosso objetivo quando assumimos um cargo 

público, buscar o máximo que pudermos pelo bem-estar comum, acreditando 

que quando se ocupa um cargo público deve-se agir de maneira correta, 

empenhada, responsável e planejada, viabilizando uma administração eficiente. 

Por isso, nesta ocasião reafirmo nosso compromisso com o povo de 

Caicó, que cansado de sofrer na mão de maus gestores, está desacreditado e 

que, por vezes, especialmente com a velocidade e distorção das redes sociais, 

acaba sendo levado a achar que a atual gestão agiria tal qual agiram os 

malfeitores de outrora.  



Reafirmo, Caicó, não agiremos com ilegalidade. Pelo contrário, 

estamos tentando consertar os erros encontrados. Estamos trabalhando 

diuturnamente com zelo, afinco, determinação por nossa cidade.  

Recebemos nos últimos dias ministros, deputados, pessoas de 

grande relevância que podem, de fato, nos auxiliar nessa empreitada pela 

melhoria de vida do caicoense, no campo e na área urbana. 

Aqui, caríssimos vereadores, peço que olhem em suas indicações 

pelo homem e mulher da zona rural e que jamais esqueçam a população mais 

carente de nosso município. 

Desde sempre, eu tenho o desejo de ver uma Caicó evoluída, 

seguindo nos trilhos do desenvolvimento, da saúde para todos, da educação de 

qualidade que é capaz de mudar vidas e eu sou prova disso. 

Por isso, tenho buscado junto aos apoios políticos, o caminho para o 

progresso de Caicó, uma Caicó hoje que é apenas 20% saneada, com tantos 

bairros sem nenhuma ou uma precária pavimentação. 

Precisamos focar no crescimento econômico de nossa cidade, o 

crescimento industrial, a geração de empregos e qualidade de vida para os 

caicoenses, por isso, buscamos incansavelmente estreitar os laços com os 

Sistemas S, com o Sebrae, com a FIERN, com o sistema Fecomércio para 

realizar o nosso projeto de campanha, o CISCOM, que causará, sem sombra de 

dúvidas, o maior impacto positivo já visto no Seridó quando se trata de geração 

de renda. 

Em todos os lugares de Caicó, precisamos fazer e ser a diferença do 

que já foi vivenciado até agora.  

Precisamos olhar com atenção para a educação. Tivemos todos os 

contratos da Educação rescindidos no fim do ano passado, o que fez com que 

tivéssemos que tirar “leite de pedra” para retomar as aulas e concluir o ano letivo 

de 2020 que vai até março deste ano. 



Devemos reestruturar não só as estruturas físicas das escolas, mas o 

quadro de profissionais do ensino para oferecer às crianças e jovens caicoenses, 

uma educação de qualidade, que transpasse o conteúdo científico e possa 

auxiliar às famílias com ensinamentos sobre moralidade e honestidade. 

Dessa forma, por entendermos da importância da educação no 

desenvolvimento de nossa sociedade, almejamos, além de proporcionarmos um 

ensino de qualidade, valorizar nossos professores. Por isso, estamos tentando 

a liberação de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

destinados à Educação que estão paralisados há mais de dois anos e deveria 

estar sendo empregado nas muitas melhorias que precisamos fazer na 

educação municipal. 

Em outro ponto, visando o fortalecimento da atividade agrícola 

municipal e a vida dos agricultores, nos empenhamos para realizar o corte de 

terra para a maior quantidade de trabalhadores rurais possível, inclusive, 

prorrogando o prazo para oportunizar que mais e mais pessoas pudessem 

realizar o cadastro e usufruíssem do serviço. 

Na tributação, ampliamos os canais de atendimento ao contribuinte, 

bem como o acesso à informação através das redes sociais, para que, 

devidamente informados, possam cumprir com suas obrigações junto ao 

município de forma facilitada, confortável e resolutiva. 

Para o turismo, estamos criando estratégias para fortalecer esse setor 

que tanto sofreu os impactos da pandemia. Não podemos nos acomodar e 

estagnar. Precisamos buscar parcerias e projetos que possam viabilizar o 

turismo municipal e, consequentemente, de toda a região do Seridó. 

E mais, pensando em uma gestão compartilhada, não mediremos 

esforços para proporcionar serviços de saúde com qualidade, na garantia de que 

todos que busquem nossos postos e unidades básicas de saúde, possam 

usufruir de uma boa estrutura, e sobretudo do atendimento de profissionais 

qualificados no exercício de suas áreas. 



A exemplo disso, nos quinze primeiros dias de gestão reativamos 

cinco unidades odontológicas que estavam sucateadas e deixando a população 

desassistida. Além disso, já estamos em contato com a Associação dos 

Municípios, somando forças para darmos continuidade à UTI pediátrica, que 

grande parte da população não sabe, mas adveio e se mantém com os recursos 

destinados para o combate ao COVID e que não perdurarão para sempre. Por 

isso, o nosso esforço máximo para fechar parcerias com os demais municípios 

que usufruem do serviço. 

A propósito, vamos buscar apoio político para resgatar um sonho 

antigo de Caicó, a Unidade Semi Intensiva Neonatal, com tecnologia, com uma 

equipe multidisciplinar técnica e humanizada para o atendimento em casos de 

gestação de alto risco, trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional, entre 

outras hipóteses. Com isso, possibilitaríamos maior segurança e tranquilidade 

para nossas gestantes e seus bebês. 

 

Ainda quanto à saúde, para uma maior eficácia no combate ao 

coronavírus, ampliamos o atendimento no Centro COVID, agora funcionando de 

segunda a segunda de 7h às 22h.  

Além disso, planejamos e estamos executando o Plano Municipal de 

Vacinação levando a vacina contra a COVID-19 aos profissionais da linha de 

frente da pandemia e demais profissionais da saúde pública de CAICÓ, além dos 

idosos institucionalizados.  

É oportuno dizer que alguns projetos já viram realidade, um grande 

desafio, que é a organização urbana do trânsito, por exemplo. Assim 

caminhamos rumo a municipalização do trânsito de Caicó, um desejo de grande 

parcela da população, que anseia resolver o caos instaurado no tráfego de 

veículos e melhorar a acessibilidade dos pedestres nas vias públicas. Esse 

desafio passa pela presença da municipalidade no dia-a-dia da cidade, através 

da educação do trânsito, em parceria com o DETRAN/RN e a 3ª DPRE. 



Não poderia deixar de enaltecer e agradecer a todas as parcerias 

firmadas nas mais distintas esferas, nesse início de gestão. É Também de 

grande importância para nossa cidade a parceria que temos junto ao Governo 

do Estado, a bancada federal, o Deputado Estadual Vivaldo Costa, sempre 

solícitos às nossas demandas. 

Enfim, gostaria de destacar que para a efetivação das nossas 

propostas que visam beneficiar de maneira direta o povo caicoense, 

precisaremos do imprescindível apoio desta Casa Legislativa, de todos vocês, 

estimados Vereadores e Vereadoras.  

Acredito que todos nós temos um objetivo maior e comum, que é o 

bem de Caicó e de toda a população caicoense. Por isso, vamos juntos trilhar 

esse caminho, apontando soluções para o bem de nossa cidade. 

Obrigado a todos!  

Boa noite! 

Dr. Tadeu. 


