
Estado do Rio Grande do NoÉe
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ATA DA 29! SESSÃO ORDTNÁRIA DA 1T SESSÃO TEGTSIÁTIVA DA 19!

TEGISIÁTURA DA CÂMARA MUNICIPAI DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e vinte minutos,

reuniram-se os Seúores Vereadores e Seúoras Vereadoras, no Salão Nobre Antônio

Alvino de Souza da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, no 1291, nesta cidade,

cujo evento foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretor4 a Excelentíssima Sra.

Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de Oficio Circular

n" 002812021, a todos os vereadores e vereadoras, a 2f Sessão Ordinária da 1' sessão

legislativa da 19 legislatum, com o objetivo de apreciar quatorze matérias, sendo uma do

Poder Executivo e treze do Poder Legislativo: 1. PROJETO DE LEI: 200412021 de autoria

da Excelentíssima Prefeita, Marianna Almeida Nascimento, que autoriza o poder executivo

a contratar, por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse

público, em conformidade com o disposto no inciso IX, DO ART 37 da Constituição Federal

e da outras providências. 2. MoÇÃo DE C0NGRATULAÇÕES: o0o3/2o21de autoria da

Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveir4 que requer aprovação de Moção de Aplausos

e Congmtulações aos/às prolissionais de saúde, especialmente do Hospital Regional Dr.

Cleodon Carlos de Andrade - HRCCA e da Secretaria de Saúde Pública Municipal de Pau

dos Ferros/RN. 3. PROJETO DE LEI: 199512021 de autoria do Vereador Alexsander

Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista), que dispõe sobre denominação do logradouro de Rua

das Araras. 4. PROJETO DE LEI: 1997 /2021 de autoria do Vereador Francisco Gutemberg

Bessa de Assis (Gugu Bessa), que altera a denominação da Avenida Senador DinaÍte Mariz

para Avenida João Bezerra de Queiroz e dii outras providências. 5. PROJETO DE LEI:

2003/2021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silv4 que institui no mwricípio de

PAU dOS FCTTOS A "SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL EM CRECHES E PRE.

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO", a ser realizada, anualmente, a partir do

dia 25 de outubro. 6. INDICAÇÃO:0211t2021de autoria da Vereadora Zélia Maria Leite,
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que requer dois redutores de velocidade tipo lombada na Rua Jasmim. Z. fNOICAçÃO:

0223/2021 de autoria do Vereador Francisco Augusto de Queiroz (Xixico), que requer a

pavimentaçâo asfáltica da Rua 25 de Março no Bairro Alto do Açude. 8. INDICAÇÃO:

022412021 de autoria do Vereador Jose Alves Bento (Galego do Alho), que requer a

Instalação de um Parque Infantil na Escola Municipal Elpidio Virgínio Chaves. 9.

INDICAÇÃO: O225t2O2l de autoria do Vereador José Alves Bento (Galego do Alho), que

nequer a Clilr:.afizaüo das salas de aula de todas as Escolas e Centro Educacionais do

Munícipio. 10. INDICAÇÃOl.022712021de autoria do Vereador Alexsander Magnus Nunes

Rocha (Leka Frentista), que requer Faixas de Pedestres na Entono da Praça de Eventos Nossa

Seúora da Conceição. I I . INDICAÇÃO: 022812021 de autoria da Vereadora Josefa

Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de

Desenvolvimento Social, que empenhe esforços para reativação do Núcleo de Cidadania dos

Adolescentes- NUCÀ no município de Pau dos FerroVRN. 12. INDICAÇÃO:0229/2021

de arÍoria dos Vereadores Frarrcisco Augusto & Queiroz (Xixico), Francisco Deusivan dos

Santos Nasario e Francisco Gutanberg Bessa de Assis (Cugu Bessa), que requer a

desobstruÉo da Rua 25 de Março no trecho de acesso à Rua Lafaiete Diógenes, Bairro

CentÍo. 13. INDICAÇÃO: 023012021 de autoria do Vereador Reginaldo Alves da Silva, que

cria o Fundo Espeçial de Natureza Contrí,bil para Construção da Sede do Poder Legislativo

municipal de Pau dos FenoJRN. 14. MOÇÃO DE PESAR: 00lll2D2l de autoria dos

Vereadores Francisco Jose Femandes de Aquino e Zélia Maria Leite. Moção de pesar a

família Paiva Cavalcante, pelo falecimento da Senhora Maria Francileide Paiva Cavalcante.

A Excelentíssima Sra Itacira Aires Nunes, Presidente da C8sa, cumprimenta a todos os

presentes que se encontam d€ foÍma presencial e virtual atÍavés das redes sociais, bem como

agradeceu a Deus e a todos os pÍesentcs pelo retomo das atividades presenciais com os

vereadores. Em seguid4 passou a palawa para flustríssima l" Secreüíria da Mesa Diretora,

a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira" concederrdo a palavra para a mesma.

Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a PÍesidente da Mesa Diretor4 colegas vereadores

e demais participantes presentes e a popul@o pau-ferrense. Em seguid4 realizou a
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conferência de quórum, na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas,

registrou-se a presençâ de I I (onze), conforme atesta lista de presença constante nesta ata,

declarando, portanto, existência de quóram. Estavam prcs€ntes os seguintes vereadores: l.

Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista);2. Celio de Queiroz Lopes (Célio da

Farmácia); 3. Francisca ltacira Aires Nunes (Bolinha);4. Francisco Augusto de Queiroz

(Xixico); 5. Francisco Deusivan dos Santos Nasario; 6. Francisco Gutemberg Bessa de Assis

(Gugu Bessa); 7. Francisco Jose Fernandes de Aquino (Gordo do Bar); 8. Jose Alves Bento

(Galego do Alho); 9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo Alves da Silva; I l.
Zélia Maria lrite. Havendo abeÍtura & quóram suficiente, a Presidente da Casa declarou

aberta a sessão. A Prcsid€nte da Casa @iu p6ra que fosse discutida a ata da 28" Sessão

Ordinríri4 esclarecendo que foi enviada para todos os e-zarls insitucionais dos nobres pares,

assim como para o WhatsApp. A ara da 28" Sessão Ordinária foi colocada pÍua votação e

assim, foi aprovada por unanimidade. Antes de fazer a leitura a pautâ, a Excelentíssima

Presidente da Casa, a Senhora Itacira Aires, informou que havia chegado o Projeto de Lei

2004/2021 do Poder Executivo em regime de urg&rcia especial, enviado a Casa Legislativa

pelo Procurador do Município (Chiquinho Lobo) e pediu para ser colocado na ordem do dia,

informando que foi compartilhado pelo Líder do Govemo (Reginaldo Alves) entre os demais

nobres pares. O Vereador Francisco Jose (Crordo do Bar), em nome da minoria da Casa,

pediu para o rcferido Projeo de Lei ser enviado para as comissões pertinentes, pois sabia

das necessidades do município, mas era preciso fazer um estudo desse projeto. Deu o

exemplo do Projeto de Lei que conceme sobre o SAMU, em que pediu várias vezes para

serem retificados alguns itens no pmjeto e não foram reitos pela maioria da casa, e assim,

já estava havendo uma dernandajudicial sobre o mesmo, e desa forma, essas situações estib

sendo corriqueiras. Acrescentou que pela importrância do projeto, e pela demanda de cargos

que haviam por proc€ssos seletivos, deveria haver um estudo do projeto e não chegar "a

queima roupa de treze horas da tarde para sessão de quinze horas". O Vereador Francisco

Josó (Cordo do Bar) disse quc cntendia a urg&rcia e que se cornpmmetia na póxima sessão

a dar seu parecer oom relação a comissão; no entanto, so queria ter o direito de olhar o
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referido projeto de lei; afirmando que só soube do Projeto de Lei 20o412021, quinze minutos

antes do início da sessão, porque não havia olhado o gnrpo de WhatsÁpp da Câmara

Municipal. A Presidente da Casa, Itacira Aires, passou a palavra para o Líder do Govemo,

Reginaldo Alves. O Vereador Reginaldo Alves solicitou a nobre Presidente que entendia os

anseios da minoria da Casa e que é uma necessidade que precisa ser Í€speitad4 mas diante

da urgênci4 go§aria de pedir aos nobres vereadores para colocar em votação, mesmo

sabendo do tempo exíguo; posicionando que "quem for favoúvel, vota favorável e quem for

contrq vota contra". Complementou dizendo que respeitava e entendia o posicionamento do

nobre Vereador Francisco José (Gordo do Bar), mas esperava que a Presidente da Casa

colocasse em decisão do Plenrá,rio. A Presidente da Casa explicou que quando o Procurador

do Município a procurou, informou sobre a necessidade da urgência do referido Projeto de

Lei, pois demanda contratsção e tem o período determinado para que haja todo esse trâmite

de edital e etc., assim, o mesmo, pediu para que os nobres pares compreendessem e

colocassem ern votaçâo o rcferido Projeto de Lei. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar)

@iu para que a sessão fosse transcrevida na ata, *item por itern do começo até chegar ao

fim da sessão, cem por cento da sessão, não ficando nada fora, tudo que for dito a partir deste

momento, seja escrito na ata" escrito mesmo. Não interessa a gravação, a gravação estii sendo

gravad4 mírs quero que seja reescrito na ala, escrito. Na ata que vai ser aprovada e votada

na próxima sessão ou reprovada É isso aqui que eu qtri4 já qrrc zu tô vendo aqui que vai

ser colocado d'guela abaixo o projeto de lei, mais uma vez e fim né? Os interesses da

sociedade fica avesso mais uma vez aqui na Casa aqui; e usâr o que o colega Xixico aqui,

usou da outra vez lá de Brasília: não sei pra quê mais uma Câmara Municipal em relação a

esse tipo de coisa, já que mais uma vez a g€nte prevalece e so tem beneficio, so é sensivel,

para colocar ern pnítica quando é o Executivo; quando é pra estudar o projeto, não tem

sensibilidade por parte do resto dos colegas, porem já estou acostumado a ser minoria e levar

pancada aqui, enfim, a população e a sociedade que faça sua análise, a verdade é essa. Não

presto conta a ninguém, presto conta ao povo." destacou o Vereador Francisco Jose (Gordo

do Bar). A llustríssima l' Secretrária disse que no que tange a ata" na condição de l"
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Secretf i4 gostaria de esclarecer a todos os vereadores e vereadoras que recebem de forma

regimental a ata, antes da sessão, tern cumprindo regimento da Casa e a ata tem sido fiel aos

áudios, e coloca-se com prazo, para que se caso os vereadores percebam a necessidade de

alteração, sejam incorporadas as alterações, desde coerentes com os áudios de casa sessão.

Nisso, todos os vereadores são testernuúas de que há havendo coeÉncia com as atas e as

sessões. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa) disse que concordava uma parte

com o Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) e outra paÍte nilo concordava, pois vrírios

projetos já chegaram na Casa Legislativa em rcgime de urgência e o referido vereador, sabe

como é um projeto em regime de urgência, estando todos, aparados pelo Regimento lnterno

e pela Lei Orgânica do Município, então era preciso rcver as palavras que estavam sendo

ditas, pois várias c várias vezes o antigo Chefe do Po&r Executivo mandava projetos para a

Casa Legislativa ern cima da horq faltando dez minutos e eram obrigados a aprovar. Assim,

acrescentou que como são minori4 e como o Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

afirmou, que a população estava vendo a grandiosidade do Projeo, que é pra contrataÍ

profissionais da área da saúde; &sta forma, pediu púà que houve*se coosulta no plenrário

para saberrm se seria aprovado ou não o referido Pmjeto un canítet de regime de urg&rcia.

O Vereador Deusivan Santos disse que todos sabiam que ele era novo na Câmara Municipal,

mas ele entendia que M coisas que não tem como frlar não, principalmente se for na área da

saúdc. Acrcsccntou qrrc entcnde que há erros, inclusivejá foi um dos que "esperneou" sobre

esses projetos que chegam a queima Íoupa, mas não poderiam deixar de votar na referida

sessão, sendo que é uma coisa necessária para a população. A Presidente da Casa colocou o

Projeto de Lei 200y',12ül em votaçâo para caráter de rcgime de urg&rcia Seis vereadores

aprovaram e quatÍo repmvaram. Portanto, o Projeto de Lei foi 4mvada para ser colocado

na ordem do dia para debate e posterior votação. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que

votou pela voação do p.ojeto, pela tramitaçâo desse e pela importrância social, pois se trata

de saúde, contratação dc profissionais para atuação nas Unidades &isicas de Saude pela sua

necessidade. Dcclarou que sabia que era um direito do Poder Executivo enviar materias em

caráter emergencial, mas pediu para que haja um esforço para que chegasse no tempo de
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pelo menos todos os vertadores lerem. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) declarou

que votou favorável em virtude do feriado, mas que chegou em cima da hora e que o póximo

Projeto de Lei que chegar em cima da hora com vinte e quatm horas de antecedência não

votaní mais, sendo a última vez que abriria essa exceção. Afirmou que tem que ter um prazo

pelo menos, de vinte e quatro horas para que os vereadores possam estudar o projeto. A

Ilustríssima Senhora Secrctári4 Aldaceia Oliveir4 fez a leitura da ordem do dia. A l'
Secretríria leu o oficio, a enrena e justificativa do PROJETO DE LEI:200412021 de autoria

da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que autoriza o poder executivo

a contratar, por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse

público, em conformidade com o disposo no inciso IX, DO ART 37 da Constituição Federal

e da outras providências. O Líder do Governo, o Vercador Reginaldo Alves afirmou que o

referido projeto do Executivo reâlmente, chegou ern tempo exíguo, em tempo muito,

praticárnente a queima roupa, e que reconheci4 no entanto, a prerrogativa que esá disposta

no rcgimento, na Lei Orgânica, a coodição pera rÉo engessar a adminisEação pública é a

questão de condi:ão em rcgime de urgência especial, se nâo, se nâo fosse esse caso não teria

essa proposiora "lí', essa modalidade. Acrescentou que sabia que a saúde, não so da cidade

de Pau dos Ferros, mas tamMm do Brasil, passa por situryões cúticas e que carece muito

de profissionais da rí.rea da saúde e infeliznrente, a população não pode ser penalizada. Falou

que o correto seria mesmo esa seleÉo ser alravés de corrcurso público, sendo a medida mais

adequada, mas da grande conjuntura atual e que há necessidade que haja preenchimento

dessas vagas para que seja atendida a equipe de multiprofissionais de atenção domiciliar e a

equipe multiprofissional de apoio foderal, continuou dizendo que caso esses profissionais

não sejam preenchidos, haveni penalidades e a nraior delas é falta de assisência ao povo. O

Vereador Reginaldo Alves disse que ficou muito contente ao chegar na UBS do bairro

Manoel Deodato e viu o Médico Dr. Lindemberg atendcdo aquela comunidade que carecia

de profissionais e viu com muita felicidadg o povo fulardo como era importante um médico

naquela localidade. Explanou que cada um ôs vereadores sabia da necessidade e da

responsabilidade de um gestor público, pois não é fácil e que antes de qualquerjulgamento,
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cada um dos nobres vereadores que estão presentes, seja vereador ou o público que assiste

que mantenha a ernpatia e se coloque no lugar do oúro; disse que já teve projetos destâ

natureza que passou pela Casa trgislativa e que inclusive, vereadores que estavam presentes

na sessiio e ora questionaram, votaram a favor, assim, não tirando o mérito, por entenderem

que era necessiírio. Assim, afirmou que todos estavarn na mesma condição, não dizendo que

estava dizendo a respeito da minoria da Cas4 pois esta" deve ser respeitada, mas por entender

a necessidade do projeto ser tramitado e votar a favor ou contra, não esquecendo do povo e

assim, colocar a política lateralmente, agindo pela necessidade de um povo que esta sofrendo

nas filas e que inclusive, o Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia), colocou no grupo

de Veredores filas em postos de saude. Desa fonna frisou que é preciso entsnder que o

povo não pode ser penaliza& duas vezes, poÍtsÍlto, @iu para os vereadores presentes que

pudessem votaÍ a favor do referido projeto, que inl beneficiar o povo de Pau dos Ferros, que

são os maiores interessados, pois a política já passou e é preciso ver que é uma pnítica

necesúria no momento, ressaltando a importância de um concurso público, mas que

infelimrente não havia ternpo para isso. Finalizoq desmndo que Pau dos Ferros tem doze

UBSs e que iria "furar o fato" dizendo que serão construídas mais três, e como cidade pólo,

Pau dos Ferros demanda e o município tri crescendo, muias pessoas estiio vindo morar no

município; assim, é preciso oferecer condições necessiíras psra que as pessoas possam se

s€ntir bem e cuidadas na cidade amad4 *pdf', Pau dos Ferros, atraindo investidores,

segurança e todos os aspectos que se possam imaginar; declarou que se houvesse necessidade

de interferir nas demais declarações dos outros vereadores, iria fazer, como nepres€ntante do

Poder Executivo. O Vereador Francisco Joeé (Gordo do Bar) disse que mais uma vez iria

propor aos vereadores da Casa e m Líder do Covemo (Reginaldo Alvesl a mesrnâ coisâ que

propôs no processo seletivo do SAMU - três emendas que seriam colocadas verbalmente no

plenririo da Casa - Visto que, se o processo seletivo for uma coisa sériq uma coisa que vai

dar a oportunidade de qualquer um participar e ter êxito, os demais vereadores iriam aceitar

as três emendas que iriam ser acÍescentadas no referido projeo de lei: A primeira é a

pontuação por teÍnpo de serviço na área e ter experi&rcia profissional (igual ao SAMU que

7



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara f,unicipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

na prova teve zero e na entrevista teve dez); o mesmo, questionou como era possível tirar

zero na pontuação de experiência e tirar dez na entrevista. Sobre o segundo item é a respeito

das entrevistas serem gravadas, pois tudo hoje em dia é gravado e público; citou como

exemplo, uma audiência que teúa no fórum, exceto audiências com menores, todas elas são

gravadas e assim, questionou porque em um pÍocesso seletivo na cidade de Pau dos Ferros

não poderr4 oomo se Pau dos Ferros fosse uma ilha e a população não pudesse saber, pois,

todo processo de liciação, qualquer modalidade na 8óó é gravdo, onde os municípios são

sérios e fazem com transparência e onde vão dar oportunidade para qualquer um participar

e quem tiver o melhor êxito, a melhor qualidade ganha A terceira emenda, é que o peso das

entrevistas seja de vinte por cerrto e nâo de vinte por cento, e sugeriu que para cada banca

houvessem especiali*as diferentes. Citou que nâo via uma banca avaliar m&icos, se não

forem médicos, ou enfermeiros avaliarem enfermeiros, se não forem enfermeiros, "como

uma banca que nâo é da rfuea, que não tern qualificação pode avaliar?' frisou o vereador.

Continuou sua fala, pedindo qr:e se os veÍeafures tivessern a coÍtÊzq a convicção, como já

votou e vota em vários projetos que chegam a *queima roupa" na Casa Legislativa, não so

como situação, mÍis como oposição tambem, como por exemplo, quando o gestor público

era Fabrício Torquato e ele votou a favor, como também a Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida sendo gestora e votou a favor, mesrno pedindo pan serern colocadas emendas e a

oposição votou favorável; assim, um pmje,to como esse, tem que ser revisto, tem que ser

estudado, até mesmo p€la quantidade de tempo, pois pegou no Projeto quinze minutos antes

de iniciar a sessão. Afirmou que seus pedidos não estavam fora do regimento da Cas4 pois

conhecia ese, mas que a Casa rÊo podia ser wlnenível a tudo e tem que haver respeito pela

Casa, pois ,-ada vereador foi escolhido pela ação popular do povo e ele, como vereador,

precisa defender e sabe do que precisa, como também acha pouco o dinheiro que há para os

médicos, tendo certeza que as vagas não serão preenchidas, pois nem os cdastros de reservas

dão para concluir as vagas, pois o salário pago é muito pouco para os m&icos. O Vereador

Francisco José (Gordo do Bar) disse que o Veteador Reginaldo Alves não "furou o fato"

poisjá havia ouvido da boca da Secretária de Saúde sobre as novas três UBSs, que inclusive
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uma sêria para denúo do presídio e que enfim, não era contra o projeto, era conüa a maneira

como estava disposto o projao, e não ser inserido as emendas sugeridas para que o projeto

tivesse uma repercussão positiva em relação, pois, no que se refere ao projeto do SAMU são

processos "de tudo quanto é jeito" e que quando saiu a seleÉo do SAMU foi zero na parte

de títulos e na entrevistâ deu dez, assim, isso é marcante e qualquer leigo sabe do que

aconteceu em relação a isso. Desta foma" na mesÍna semim4 saiu duas decisões judiciais

que mandaram empossar dr.ec pessoas que tinham Íicado de fora no município, tendo

também outros casos que iriam aparecer. O Vereador Francisco Gutemberg (Gugu Bessa)

disse que ouviu atentamente as palavras do Vereador Francisco Joú (Gordo do Bar) e que

todos sabiam que nunca nenhum nÉdico participou de bonca de proc€ssos seletivos e que

inclusivg há uma ex-secrcÍária sentada no pleúrio da Casa e ela sabia muito bem, que a

banca é nomeada pelo secretiíLrio ou secretária e que possui onze anos na Casa Legislativa e

tanto ele, como o referido vereador, nunca viram m&icos on processo seletivo; acrescentou

que entendia as diversas preocupações que o Vereador Francisco Jose tinha acerca do

projeto, mas um pmjeto grandioso desse que a populaÉo de Pau dos Ferros esií clamando

por médico, não se pode deixar de aprovar um projeto como esse que serão contratados seis

médicos e deixar üês de reservas. Disse que sempre todos os verpadores reclamam dos

salirios dos medicos, e que apesar de haver um saftírio de quatorze mil reais, a ex-secretária,

'Lélia Leitc, sabia que dc seis vagas apaÍooeram rês. Sobre os enfermeiros, psicólogos,

explanou que se nilo fosse aFovado o pmjeto, quern iria pgar é a populaçâo de Pau dos

Ferros e como representantes do povo, é preciso deixar as arestas políticas de lado e pensar

na população que esüí precisando de médico. Expôs que todos viram o que a Secnetaria de

Saúde afirmou que acoú€ce na UBS do Bairro do Alto do Açttde, porque nâo tem

profissionais suficientes de viírios anos atnás que precisam ser contratados; e assim, afirmou

que acredita que o pleruirio vai ver o referido projeto com bons olhos e todos irilo aprovar

não para beneficiar lado A ou lado B, mas para benefrciar os pau-fenenses e os trinta e dois

mil habitantcs quc são rcprcsentados pelos vereadores. O Vereador Deusivan Santos disse

que moÍava em urn bairro periferico, como todos sabem, é o Riacho do Meio e antes mesmo
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de estar como vereador, o mesmo afirmou que o bairro tiúa dificuldade em ter um dentista

no bairro, e que na verdade, nunca teve. Tiúa Doutora Fátima que fazia restaurações, mas

cirurgiões dentistas nunca teve e que uma vez, saiu do baino Riacho do Meio para extrair

um dente na Barragem e que foi sua maior indignação, inclusive chegou a brigar no posto

de saúde, assim, tudo que for sobre saúde, o mesmo, afirmou que não teria como dizer não,

em virtude de situaçôes constrangedoras quejá passou nesse sentido. Pediu para que todos

votsssem a favor do projeto, já que é algo que vai baneficiar toda população, apesar de

entender o lado do Vereador Francisco José (Gordo do Bar) que entende mais da áreajurídica

do que ele, mas há projetos que não se podem deixar de votaÍ na Casa Legislativa. O

Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que é um Projeto muito importante e que queria

pedir ao Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) e pessoal da situação para que não

levassem em conta essas emendas e deixassern para o póximo pmjeto, apessr de acatar uma

das emendas, mas é preciso votar pois o pmjeto chegou muito em cima e é exigência do

ministáio da saúdg se rÉo, não libera o diúeiro para conúalâr e se atrasar "lá", atrasa "aqui"

tambem, e no ciso, não foi problerna na prefeitura, e sim porque chegou atrasado de lá e o

praza é agora na primeira quinzena de novernbro; assim, daqui que aprove esse projeto,

declare, sancione e publique, a população ira ficar prejudicada. Acrescentou que iria falar

com a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida paÍa que os projaos cheguem na Casa

Legislativa pelo menos com vinte e quatro horas para os vereadorcs analisarern o projeto,

mas que gostaria que dessa vez, todos tivessern consideração e aprcvassem mais uma vez

esse projeto, pois é de muita urgência e de consideração na riLrea da saúde, e no próximo

poojeto se podern colocar essas emendas chegando com antecedênci4 mas este agora" não

tem mais teÍnpo e vai chegar ern cima da hora e quem vai se prejudicar é a população de Pau

dos Ferros, assim, pediu mais uma vez que houvesse tolerância uma vez mais e que

aprovassem. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse para o Vereador Francisco José

(Gordo do Bar) que as emendas eram muito boas para os póximos projetos, as três não, mas

uma ou duas poderiam ser acatadas. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmá,cia) disse

que ouviu atentamente a fala de cada colega vereador, porem mais uma vez, como é de praxe,

10



Estado do Rio Grande do Norte
Gâmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

chegou projetos dessa naÍureza e como os outros, pediu para que mais uma vez, antecipasse

os projetos para as submissões; e que acompanhava as palavras do Vereador Francisco José

(Gordo do Bar), como ele tinha inseridos os anexos, caso fossem acatados, aprovaria o

projeto. A Vereadora Aldaceia Oliveira disse que sabia que a prerrogativa era direito da

Excelentíssima Prefeita, a contratação de profissionais é por tempo determinado e se trata de

um progÍama em nível Heral que se o município não corrtr, ele perde ÍEcuÍsos, entÍio é de

bom tom, é de sensibilidade, tdos aprovaÍeÍn um projeto desta natuÍ§za. Acrcscentou que

quanto ao processo seletivo, estáo demarcados os critérios da impessoalidade, entilo cabia a

todos os vereadores (bancadas de oposição e situação), zelar por esse processo pois a Casa

Legislativa também possui deveres. TamMÍn afirmou que esses projetos lhe trazem um

grande alento, porque significa dizer que daqui a pouco, Pau dos Ferros realizarí um grande

concurso público na área de saúde, porque ooncurso público faz tempo que não se realiza

em Pau dos Ferros; disse que no Brasil se conem riscos em relação a reforma administrativa

e precisa-se cuidar disso, para lutar sempre paÍa que os concursos públicos sejam realizados.

Destacou que era a favor de concurso público ern todas as iárcas, mas nesta situação, era

direito da Prefeita e era legítimo. Explanou para o Poder Executivo que quem mais precisa

da saúde pública são os mais pobres, e assim, pediu para que houvesse um olhar para essas

comunidades; quanto m salário dos médicos, realmente é dificil todos os gestores públicos

realrnente dificuldade de contralar médicos, mas que essos, teúam mais atenção a saúde da

família: "aprerrdam a amar saúde da família, caros m&icos e caras médicas, porque a saúde

da família é tão bonit4 ela é base de todo sewiço de saúde público e privado", frisou a

Vereadora Aldaceia Oliveira A mesrna, tamHm pediu pora a Excelentíssima Prefeita não

deixar de colocar agente de saúde no lixâo, poqu€ "o lixâo é uma cornunidade e habitam

pessoas, enüio eu gostaria muito, eu poço aqui, eu peço com todo cariúo; sei que Marianna

tem um espírito muito humanísico - Marianna tem - por isso, peço no direito e no dever de

fazer csse pedido publicamente", relatou a Vere€dora Aldaceia Oliveira. A Vereadora Zélia

Leite disse que cuvindo atentame te, era um pess@ que foi saúde e sempre gostou da rirea

da saúde, e que há muitos anos, é professora aposentada e sempre atuou na rá.rea da saúde, e
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bem como o Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) falou, a bancada de oposiçiio não é

contra o projeto, e que sabe, Ieu atentamente o projeto todo, acompanhou, sabe da

necessidade e da dificuldade que existe porque foi secrctaria e pegou uma situação terrível,

porque pegou e só tinha um mfiico na UBS João XXIII, que era o médico João Augusto e

diante disso nem dormia, porque eÍa preocupante dernais, pois faziam vrírios processos

seletivos e não tinham êxiÍo. Eplmou tambán qrrc já houve processos seletivos nessa gestão

que também não tiveram êxito para cornplear todas as rmidades de saúde; assim, entendia

da diÍiculdade que existe; no entanlo, o que mais preocupa a Vereadora Zélia Leite é forma,

de como por exemplo, ter uma experiência maior do mundo e a experiência não ser contada.

Disse que não estava julgando que estava'.láf'para fazer a enrwista não estava julgando

essa pontuação e nem quem frzia parte da banca, mas sabia, como foi citada, que na gestÍío

anterior, a banca tinha profissionais de saúde, tinham enferrneims e tiúa gente que até tiúa
doutorado na banca Afirmou que Íüo estava dizendo que essas p€ssoas niio merecem, os

que t€m, por exernplo a experiàcia: *Taí, no SAMU, a gente pediu tânto e ninguém

fiscalizou. Nós, a Câmara de Vercadores não fiscalizou corno foi feito essa enEevista,

ninguém foi lá @ir. Nós pedimos documentos, oficializamos a documentação e até hoje

não recebernos neúuma resposta ern relação ao SAMU, apesar que tem um prazo para ser

entregue", disse a Vereadora Zélia Leits. Continuoro dirndo que via pessoas que são

profissionais que vão participc do processo seletivo, ÍÉo ter essa pÍioridade, indagando

porque a experiencia dessas pessoas não valiam nada, pois tiúam pessoas que "faltam

morrer de esodar" e fazem cursos e mais cursos para ter experiência. Mencionou, mais uma

vez, que não era contra o projao, mas era contÍa a fonna que estava posto com relação a

entrevista. A.ssirn, iria acotnpanhar o posicionamento do Vercador Francisco Jose (Gordo do

Bar), mas que nÍio era contra o projeto; disse ambem que é necessário o aumento do salário

dos m&icos, pois se não haver esse aumento, sempre irá ter essa dificuldade nas IJBSs se

não houver um bom sakírio, pois "os municípios póximos, chamo ate de leilão. Eu já

participei de reuniões com o pessml do Ministério da Saúde, ern que eu dizia na epoca 'Gente

pelo o amor de Deus, fixe um sakârio x para os PFSs, porque ameniza o sofrimento do gestor'
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porque se não fizer isso, município bota vinte mil, ouúo bota dezoito, e aí quem vai trabalhar

por quatorze mil? Se ali bota vinte? Não vai. E tem razão, porque você se formou pra isso,

pra você rcálmentê úabalhar mais a vontade e honrar sua profissão" explanou a Vereadora

Zélia Leite. O Líder do Governo (Reginaldo Alves) disse que ouviu atentamente cada

vereador que havia falado e que sabia da quesüio do salário, que muitas das vezes não segura

o profissional, principalmente na rírea do médico, mas queria mencionar os outros cargos,

como por exemplo, tecnicos de enfermagem, que o valor é abaixo do piso salarial. No que

se refere a fala da Vereadora Aldaceia Oliveira sobre levar atendimento médico para a

localidade do lixão, o Vereador Reginaldo Alves disse que era algo louvável e pertinente,

mas todos estavam vendo a possibilidade de levar agentes de saúde e atendimento médico,

no entanto, havia uma abrangàrcia para que a comunidade fosse atendida pelo bairro Alto

São Geraldo, poÉm, se os agentes de saúde não estavam chegando lá, o Poder Executivo irá

buscar uma solução para essa dernanda que realmente é necessí,ri4 por isso, o número de

cargos pÍlra agentes de saúde disposto no referido dital do Projeto de Lei 200412021,

exatamente para cobrir áreas onde nÍb se é atendido. Disse tambcrn, que tem um proleto

chamado "ParticipAção" e que em breve, sem ligação com o Poder Executivo, levani médico

para as comunidades carcntes e uma des comunidadeg a primeira a ser contemplada, será o

lixão, dcntre outra.s comunidadcs perifericas que necessitam dese atendimento. O Vereador

José Âlvcs (Galego do Alho) parabenizou a Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida pela

preocupação com a saúde de Pau dos Ferms, visto que é um anseios de todos os vereadores

e explanou, que quando era oposição, todos os projetos que iam para a Casa com regime de

urgência" sempre foi favonível, sendo o referido Projao 2QMÍ2021 já bastante discutido,

onde requer contrataçfo de médico, enfermeiros, peicólogos, cinngiões-dentisas, enüio

segundo o mesmo, é ú bondade pam o povo e não via neda dernais. Disse que de antemão

queria parabenizar a Casa t egislativa e que seu voto era favonâvel e que viúesse mais

projetos como esse, pois na gestão passada foi vereador da oposição e nuncs foi nenhum

projcto barado ou bloqucado para votação, c que a Excelenüssima Prefeita Marianna

Almeida iria ter o maior respeito de olhar o currículo de cada um e se o inscrito tiver
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capacidade de exercer tal funÉo destinada O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) pediu

para o Líder do Governo (Reginaldo Alves) responder para a população os motivos pelos

quais não podiam colocar as três emendas pedidas verbalmente pelo plenrário; disse que

quando se fala em sakírio de médicos é porque "Assim, ú vern um ou dois. Quando abre

aqui vamos supor, doze vagas paÍa agante comuniti,rio de saúde, vai vir trezentos para se

inscrever, então, é por isso que a gente sernpre se referencia pelo médico e uma coisa que a

gente sabe, é que se não tiveÍ médico na UBS, pra o povo é mesmo que não existir a Unidade

de Saúde. Lá tem enfermeiro que faz quase todo trabalho de saúde, o auxiliar de enfermagem,

o auxiliar de limpez4 o recepcionista, mas se não tiver o m&ico na Unidade de Saúde, ele

diz logo assim 'não, então não vou nem lá no posto', a verdade é essa", explanou o Vereador

Francisco Jose (Gordo do Bar). O Vereador Francisco Auguso (Xixico) pediu para encerrar

as discussões e fosse logo feita a votação nominal. O Vereador Francisco Jose (Gordo do

Bar) pediu para o Vereador Reginaldo Alves (Líder do Govemo) responder sua pergunta. O

Vereador Reginaldo Alves disse que, na condição de Líder do Govemo nâo tinha essa

autonomia para respor,der, arc porque, chegando o proje*o e para fazer uma consulta em um

momento como esse é quase impossível, então como vereador e Líder do Govemo,

representa uma pessoa que ú expõe a defesa do projeto, niio é o cara que tem autonomia

para falar pelo Poder Executivo e pelo contrário, nenhum Lídet do Govemo tem essa

autonomia; continuou, dizendo que o Líder do Croverno é corno qualquer pessoa na Câmara

que não é diferente dos demais, apenas faz uma apresentação do projeto e não possuí4

portanto, neúuma auonomia legal ou constitucional para alterar algo desta natureza. Dessa

fiorma, concluiu sra fala dizendo para se colocar ern votação, se os nobres vereadores não

concordarem corn o Poder Executivo, dissessem para frzer as alterações e assim, aprovarem.

Abriu um parênteses e reoordou de uma panibola ern que se colocava um passariúo na mâo,

s€ perguntar ao passarinho, hipoteticamente *Reginaldo, esse passarinho que está na minha

mão ele estií vivo ou morto?", se ele disser que o passarinho estrá vivq ele mata; se ele disser

que ele estiâ vivo, ele solta o passarinho, portato, pediu p*a a Prcsidente da Casa realizar a

votaÉo do Projeto 20041202t. A Presidente da Casa disse que estava havendo duas
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situa@s, em que estavam com o Projeto de Lei20íJ412021que chegou do Poder Executivo

em caÉter de regime especial que autoriza o poder executivo a contratar, por tempo

determinado, para dender a necessirhde de excepcional interesse público, em conformidade

com o disposto no inciso IX, DO ART 37 da Constituição Federal e da outras providências;

disse que estavam com o projeto na íntegra, na forma como chegou do executivo, e que

haviam três sugestõ€s de emendas, que o Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar) colocou.

Afirmou que ia colocar em votação, primeiramenrc, o referido Projeto de Lei que veio do

Poder Executivo na íntegrA quem for favonivel as emendas, vota favonlvel, quem não for,

permanecia como estava; e logo em seguida, iriam todos votar contra ou favor do referido

Projeto de Lei da forma como chegor do Poder Execúivo. A Presidente da Casa leu as três

emendas propostas. Foi realizada a votâção nominal paÍa as três emendas propostas pelo

Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar). A Vereadora Aldaceia Oliveira votou contra. O

Vereador Alexsander Magnus (Leka Frentista) a favor. O Vereador Célio de Queiroz (Célio

da Farmricia) a favor. O Vereador Reginaldo Alves, contÍa A Ver€adora Zélia Leite, a favor.

O Vereador Jose Alves (Galego do Alho) contra O Vereador Francisco Jose (Gordo do Bar)

a favor. O Vereador Deusivan Santos, contra- O Vereador Francisco Augusto (Xixico)

contra. Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), contra. Sendo, portanto, quatro votos a favor e

seis contra as emendas. O Projao de Lei 20o4.12021 foi colocado pra votação nominal: A

Vcreadora Aldaceia Oliveira votou favonivel. O Vereador Alexsander Magnus (Leka

Frentista) s€ absteve. O Vereador Célio de Queiroz (Célio da Farmácia) se absteve. O

Vereador Reginaldo Alves, favonável. A Vereadora Zélia Leite, se ústeve. O Vereador José

Alves (Galego do Alho) favoúvel. O Vereador Francisco José (Gordo do Bar) se absteve. O

Vereador Deusivan Santos, votou a favor do projao. O Vereador Francisco Augusto

(Xixico) favoúvel. Francisco Gutemberg (Gugu Bessa), favorável. Portanto, seis vereadores

foram favoníveis m projeto e quatro se absteram. Dessa forma, o Projeto de Lei 200412021

foi aprovad,--, pcla rnaioria dos vereadorcs. Seguindo a paua da orrdem do di4 a l" SecreülLria

leu a ementa e justificativa da seguinte materia: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES:

000312021 de autoria da Vereadora Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira, que requer
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aprovação de Moção de Aplausos e Congratulações aoVàs profissionais de saúde,

especialmente do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade - HRCCA e da

Secretaria de Saúde Pública Municipal de Pau dos FerroVRN. O Vereador Deusivan Santos

questionou o motivo da moção estar em seguid4 tendo em vista que as moções sempre

ficavam por último. A Presidente da Casa, explicou que a sequência se coloca na medida

que as materias vib chegam para protocolo. A Vereadora Alrleceia Oliveira explicou que

nunca chegou aFasada ern nenhuma sessão e nunca saiu c&, poém, disse antecipadamente

que iria precisar sair mais cedo, à dezoito horas, em virtude que iria participar de uma

atividade previamente agendada; no entanto, estava tudo tranquilo e poderia colocar a moção

para o final. A Presidente da Casa, disse que a Diretora Legislaiva apenas seguiu a ordem

das matérias protocoladas e que a Verdora Aldaceia Oliveira já havia informado que iria

sair mais cedo, em virtude de um compromisso e assim, não haveria motivo algum para isso

não ser seguido. O Vereador Deusivan Santos informou que não sabia que a Vereadora

Aldaceia Oliveira tinha comprornisso agendado e tinha comunicado que ia sair mais cedo.

A l" Secreüária, a Senhora Aldaceia Oliveira informou que iria colocar a referida moção para

o final e iria dar continuidade a ordem do dia, lendo os projetos de leis. A Yereadora Zélia

Leite pediu para a l" Secretária Aldaceia Oliveira obedecer a Presidente da Casa, pois ela

que estava administrando a sessib e todos precisam respeiar o ponto da vi$a da [tesidente,

e portanto, se ela estrá pedin& para fazer algo dentro dos criterios da norÍnalidade que existe

é preciso obedecer a Presidente da Casa. A l" Secreuíria informou que inicialmente iria ler a

ordem que estava posta. A Vercadora Zélia Leite pediu licença e disse que a Vereadora

Aldaceia Oliveira cortou a fala da mesma- A Verea&ra Aldaceia Oliveira disse que ia seguir

a ordern do dia. A Vereadora Zélia LeiÍe voltou a sua fala e explicou que: "Nós, qualquer

um que tiver aqui, que precisar sair ou tiver alguma coisa" é só comunicar que eu tenho

ceÍeza que a Presidente vai acatar, porque se ela não acatar, ela vai dizer e vamos obedecer.

Certo? Eu sei que o criterio é esse. Nos teÍnos que estar unidos aqui dessa forma e não

querendo passar, mandar mais que a Presidente da Casa". A I'Secreüári4 a Seúora

Aldaceia Oliveira, destacou que sempre seguiu a leitura da pauta e da ordem do dia. A

16

.,]



Estado do Rio Grande do Norte
Gâmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

Presidente da Casa pediu para adiantar a leitura da outra matéria também de autoria da

Vereadora Aldaceia Oliveira. A l'Secretri.ria leu a MOÇÃO DE CONGRATULAÇÔES:

04,0312021 e an seguida, justificou a materia A mesma, explicou que seria muito breve, já

que a justificativa da moção já deixava bem clara a sua intencionalidade; no entanto,

destacou que os profissionais e as profissionais de saúde e todas as funções que lá esüio,

daqueles que estão no hospital, daqueles que estão na Unidade Brásica de Saúde para fazer

um curativo, daquela cozinheira que faz a comida do pacientg do médico que esta na UBS,

mas também da AGS, enfim, todos e todas profissionais de saúde são dignos de homenagem,

pois em tempos ou não de pandemia, eles esüio sÊmpre a serviço da população, mas a

pandemia impôs muito sofrimento a esses profissionais e assim, trouxe a moção como um

ato de reconh€cimento e e assim, desêja muito empenho e homenagens a esses profissionais

para que os gestores municipais, pautem s€mpre nas políticas de saúde com foco

humanizador, e tendo em vi*a as pessoas que mais precisam da saúde pública. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que era uma homenagern muito ju§a e que mereciam os

funcioniirios da saúde, porquê passam por muitas coisas dificeis, principalmente nestes

tempos de pandemi4 pois são obrigados a fazer coisas que não tem vontade de fazer, mas

têm que fazer porque é o rabalho deles; e assim, a Vereadora Aldaceia Oliveira estii de

parabéns e Ínerêce o voto a favor de todos os veÍEadoÍes. O Vereador Reginaldo Alves

parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pela pmpositur4 inclusive, afirmou que o

mesmo já tinha feito uma prerrogativa semelhante na área da saúde, mas a Vereadora

Aldaceia Oliveira especifica os profissionais do Hospital Regional e parabenizou mais uma

vez. O Vereador Deusivan Santos parabenizou a Vereadora Aldaceia Oliveira e afirmou que

a classe da saúde merece todos os aplausos do mundo, porque p€gou um período de

pandemia; portanto, do médico ao auxiliar de enfermagem, da limpez4 todos merecem

muitos aplausos e assim, parabenizou mais uma vez. O Vereador Francisco Gutemberg

(Cugu Bcssa) parabetrizou a Vereadora Aldaceia Oliveira pela moçfu proposta, desde os

médicos aos ASGs e todos os locais da saúde do município, bem como o Hospital Regional,

Hospital Centenário e a Matemidade Santa Luzia de Marilac. O Vereador Alexsander
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