CARTA COMPROMISSO
Pela presente Carta de Compromisso, O Projeto Direitos Sociais e Saúde:
Fortalecendo a Cidadania e a Incidência Política, em parceria com a Pastoral
da Saúde da Arquidiocese de Natal-RN, Pessoas da Comunidade Local e
Autoridades, todos presentes a AUDIÊNCIA PÚBLICA, realizada aos vinte e dois
dias (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (2016), pelas
dezoito horas (18 hs), se reuniram nas dependências da Escola Municipal Nossa
Senhora da Apresentação, situada na Rua José Luis da Silva, s/nº - Quadra 22 –
Loteamento Aliança – Bairro: Nossa Senhora da Apresentação – Zona Norte de
Natal-RN – CEP: 59.114-230, onde deixaram seus nomes gravados na Lista de
Presenças, assumindo publicamente os seguintes COMPROMISSOS, editados
nos itens a seguir:
01 – Os VEREADORES, nominados, abaixo, no presente termo, à
audiência se COMPROMETEM a incluir no ORÇAMENTO DE 2017
verbas vinculadas para a conclusão da reforma e construção das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro de Nossa Senhora da
Apresentação;
02 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Natal/RN, na pessoa do
Representante do Secretário Municipal de Saúde, abaixo nominado)
se COMPROMETE a voltar o pleno atendimento da Comunidade da
Planície das Mangueiras (Zona Norte), no prazo de 15 (quinze) dias,
provisoriamente em contêineres, até a conclusão da reforma da UBS
daquela região;
03 – A COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA DO
CONSUMIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL-RN), se
COMPROMETE a intervir em favor da retomada e conclusão das
obras de reforma e construção das UBSs do bairro de Nossa Senhora
da Apresentação, bem como acompanhar e ter como uma das
prioridades da referida Comissão;
04 – Em havendo necessidade de nova licitação para as obras de
reforma e construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro
de Nossa Senhora da Apresentação, a Secretaria de Saúde do
Município do Natal/RN encerrará essa nova licitação em até 60

(sessenta) dias e, não sendo apresentado recurso contra tal processo
licitatório, se COMPROMETE a iniciar as obras de reforma e
construção das Unidades acima referidas, ainda no ano de 2016;
05 – As pessoas da comunidade da Nossa Senhora da Apresentação
formarão COMISSÕES para participar de reuniões com o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RN (MPRN), comissão de saúde da Câmara
de Vereadores, reuniões com autoridades, junto a Secretaria de
Saúde do Município de Natal-RN, para acompanhar e fiscalizar todo o
processo relativo à retomada das obras de reforma e construção das
Unidades Básicas tratadas na presente audiência.
Todos os itens do termo de compromisso acima explicitados foram
submetidos à plenária e APROVADOS POR UNANIMIDADE das autoridades
presentes, nas pessoas nominadas de: Francisco Livanildo da Silva (ProcuradorChefe da União no RN e Membro do Comitê Estadual da Saúde do CNJ), Jorge
de Lima (Diretor do DIFT e Representante do Secretário de Saúde do Município
de Natal-RN), Aldair B. da Silva (Diretora do Distrito Norte II e Representante da
Secretaria Municipal de saúde/DSN-II), Fernando Mineiro (Deputado Estadual),
Fernando Lucena e Ubaldo Fernandes da Silva (Vereadores, Representando a
Comissão de Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal do Município de Natal-RN), Hugo Manso (Vereador e Professor da
IFRN) e Sandro Pimentel (Vereador), fazem parte, ainda, deste compromisso
todas as pessoas da Comunidade que estão na relação que segue anexada e
que servirá como elemento de ratificação do termo da presente CARTA DE
COMPROMISSO.

Natal (RN), 22 de junho de 2016.
Anexo: Os signatários que seguem arrolados

