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

ATA DA 41A SESSÃO ORDINÁRIA DA 1T SESSÃO LEGISLAT]VA DA 19ê

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAT DE PAU DOS FERROS, RN.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, as treze horas e trinta e dors

minutos, reuniram-se os Seúores Vereadores e Senhoras 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 Diretora, a Excelentíssima

Sra. Vereadora Francisca Itacira Aires Nunes, mediante convocação atÍaves de Oficio

Circular n'0041/2021, a todos os vereadores e vereadoras, a 41'Sessão Ordinária da 1'

sessão legislativa da 19'legislatura, com o objetivo de apreciar uma materia do Poder

Executivo: PROJETO DE LEI: 203112021 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna

Almeida Nascimento, que institü o Incentivo por Desempeúo Variável (IDV), no âmbito

do Município de Pau dos Ferros/RN, a ser concedido aos profissionais das Equipes da

Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Agentes ComunitiiLrios de Saúde

(ACS) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atençâo Primária (NASF-AP). A

Excelentissima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa, cumprimenta a todos os

presentes que se encontÍam de forma presencial e viÍual através das redes sociais, e os

demais presentes. Explicou que a materia em discussão a ser votada, iria ser votada na sessão

anterior a esta, no entanto, foi acordado ser votada somente no dia dezesseis de dezembro,

em uma única sessão ordinária de forma individual. Em seguida, passou a palavra para

Ilustríssima I " Secretária da Mesa Diretora, a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de

Oliveira, concedendo a palavra para a mesma. Esta, desejou boa tarde, cumprimentando a

Presidente da Mesa Diretora, colegas vereadores e demais participantes presentes e a

população pau-fenense. Em seguida, realizou a conferência de quórum, na mediada em que

do coletivo de I I (onze) vereadores/as, registÍou-se a presença de dez (10), conforme atesta

lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto, existência de quórum. Estavam

presentes os seguintes vereadores: 1 . Alexsander Magnus Nunes Rocha (Leka Frentista); 2.
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Celio de Queiroz Lopes (Celio da Farmácia); 3. Francisco Augusto de Queiroz 4. Francisca

Itacira Aires Nunes (Boliúa); 5. Francisco Jose Femandes de Aquino 6. Francisco

Gutemberg Bessa de Assis 7. Deusivan dos Santos Nazírio 8. Jose Alves Bento (Galego do

Alho); 9. Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira; 10. Reginaldo Alves da Silva. A Vereadora

Zelia Maia Leite justificou a sua ausência, por motivos de saúde. Havendo existência de

quórum sufrciente, a Presidente da Casa declarou aberta a sessão. Continuando, a llustríssima

1u Secretária leu o oficio, as razões do projeto, ementa ejustificativa da seguinte materia que

foi pautada em caráter emergencial: PROJETO DE LEI: 203112021 de autoria da

Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que institui o Incentivo por

Desempenho Variável (lDV), no âmbito do Município de Pau dos Ferros/RN, a ser

concedido aos profissionais das Equipes da Estrategia de Saúde da Família (ESF), Saúde

Bucal (ESB), Agentes Comuniüírios de Saúde (ACS) e Núcleo Ampliado de Saúde da

Família e Atenção Primária (NASF-AP). A Presidente da Casa, passou a palavra para o Líder

do Governo, o Vereador Reginaldo Alves fazer a defesa do projeto. O Vereador Reginaldo

Alves explicou que o projeto foi pautado na sessão anterior a esta, no entanto, foi solicitado

para ser votado e discutido na sessão posterior. Falou que em dado momento foi solicitado

para que o projeto peÍmaneça como está disposto, pois apesar que a intenção do Poder

Executivo é beneficiar os profissionais farmacêuticos tambem, no entanto, não estâo

contemplados ate o momento. Disse que votar contra o projeto, significará prqudicar os

demais gnrpos de profissionais contemplados no referido projeto de lei. Argumentou que

quem não estivesse satisfeito com o projeto da lorma que esüí posto, poderia entÍar com

demandas judiciais e fazer algo a respeito. Registrou voto favorável ao projeto da forma

como está posto. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) falou que o referido projeto e uma

conquista merecida, e que deveria ter incluído os farmacêuticos, visto que a materia chegou

em atraso na Câmara Municipal. Defendeu que como o orçaÍnento vem do Ministério da

Saúde, este, deve ser repassado para todos os grupos profissionais que fazem parte da saúde.

Acrescentou que além dos farmacêuticos, outros grupos tambem foram deixados de lora e
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deve-se fazer algo a respeito desta situação. Explicou que não adianta colocar processo

judicial, pois a melhor forma a ser alterada esta questão, é mandando rün novo projeto para

a Casa Legislativa. Votou como favorável ao pmjeto em questlio. A Vereadora Aldaceia

Oliveira argumentou que todos sabem que o Programa de Atenção Básica a Familia só

funciona com uma equipe multiprofissional, e o NASF pode incorporar professor de

educação fisica e farmacêuticos também. Chamou a atenção dos agentes de saúde para o

artigo 6o em que explana sobre os que não serão contemplados, como por exemplo, as

mulheres com licença a matemidade, visto que os cortes dos cofres públicos no pais estão

aumentando ca& vez mais, inclusive no Ministério da Saúde. Explicou que é dificil votar

contra o projeto porque iria prejudicar os demais grupos beneficiados e que o NASF poderia

ser comtemplado com farmacêuticos, dependendo da vontade política. O Vereador Francisco

Jose (Gordo do Bar) questionou a Presidente da Casa se os farmacêuticos tinham sido

incorporados ou não no projeto. A Presidente da Casa disse que ficou de se reunir com o

assessor juridico e continuaram em discussão, e entraram em sintonia para conversar sobre

o referido projeto de lei, mas logo em seguida houve outra reuníão e o projeto de lei

prosseguiu da forma como estava posto. Após as discussões e debates na Casa, a Presidente

da Casa colocou em votação o Projeto de Lei 203012021 e foi aprovado por unanimidade

pelos vereadores presentes na sessão. A seguir, a Presidente da Casa, Itacira Aires (Bolinha)

encerrou a 41" sessão ordiúria, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira,

Vereadora./1" Secretriria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, lawei a presente ata"

mediante assessoramento de Gabriela Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que

vai assinada por mim e pelos(as) demais vereadores e vereadoras presentes, mediante lista

de presença dos vereadores e vereadoras, constante no Livro de Registro de Presença das

Sessões dessa Casa Legislativa.
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Francisca Itacira Aires Nunes Josefa Al a lvelra
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