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ATA DA 1I SESSÂO EXTRAORUNÁRIA DA 1! SESSÃO IEGISIâTIVA DA 19!
LEGTS|ÁTURA DA CÂMARA MUNtClpAr. DE pAU DOS FERROS, RN.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, as l6h22min., realizou-

se, mediante convocação feita pela Presidente da Mesa Diretora" a Vereadora Itacira Aires,

atraves de Oficio Circular n" 0O1/2021, a todos os vercadores e vereadoras, a l. Sessf,o

Extnordinirie de l'sossio legisLtive de 19 lcghleture, com o objetivo de apreciar e

votar o Projcto dc Lei n" 1939/2021, dc autoria do Podcr Executivo, cuja pauta constou do

seguinte ponto: uÍonzar psra contratação, pelo Poder Executivo, por tempo determinado,

profissionais para preencherem vagas das Secretaria-s de Saúde, E<iucação e

Desenvolvimento Rural. Reuniram-se os Se-nhores Vereatlores e Senhoras Vereadoras, no

Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho, n" 1291, nesta cidade,

cuja sessão foi coordenada pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentissima Sra.

Vcrcadora Francisca Iacira Aircs Nuncs e sccrctariada pcla Ilustríssima Sra. Vcreadora

Josefa Aldaceia fhagas de Oliveira" que sssume a função de Primeira Secretaria. .4,

Presidente deu início à sessão, desejando boas-vindas aos colegas vereadores e vereadora

que estão exercendo o primeiro mandâto e aos que exeÍcem a vereança, em legislaturas

anteriores, trunbém. Os cumprimentos forarn estenüdos aos telesg*tadores que assistiam à

sessão, viaTLceóooi. Eur scgúda, pctie a irxios us prcsurics quc sc 1»siuiorrcrrr rie hrrrrra a

ser cantado o Hino Nacional. Dando continuidade, a Presidente da Casa passa a palawa

para a I'Secreüíri4 a qual cumprimentou a presidência e vice-presidência da mesa, os

vereadores e vereadoras pÍeoent€s na sesúo e cumprimentou todas as pessoas que

acompaniraram a sessáo, üa redes sociais. Em seguida, procedeu a conterencia de quÔrum,

na mediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreVas, regisüou-se a presença de l0

(dez), conforme atesta lista de presença constante nesta ata, declarando, portanto,

cxistênuia de qw)rum- Estavarn prcscntcs os scguintes vercadorcs: l. Alcxsauder Magnus

iiurrçs Rusha;2. Célir-r dc Quciroz i-upcs;3. Ftaluisço Dcusival rior Salir;s N-'f iu;4.

Francisco Gutemberg Bessa de Assis; 5. Francisco Augusto de Queiroz; 6. Francisco José

Femandes de Aquino, T.Itacira Aires; 9. José Bento; 8. Josefa Aldaceia Chagas de

Olivcira; g.Rcginaldo Alves da Silval 10. Zélia Leite. Dando sequência, a Presidente
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declarou aberta a sessão, em nome de Deus e da Lei Orgânica do Município de pau dos

Fenos, pontuando os objetivos da sessão e passando para a secretáriq a pauta e o projeto

de Lei N" 193912021 a ser apreciado e votado. A Secretária fez a leitura de ambos e, no

que tange ao Projeto de Lei, leu, também, seus anexos, onde são especificadas a

formação/qualificação profissional mínima exigida, quantidade de vagas e remuneração

para cada cargo constante. Na ocasião, o vereador Francisco José, que, usualrnente, é

chamado de Gordo do Bar solicitou à Prcsidência que se procedesse a leitura das Razões

do Projeto. A Presidência, que não havia encaminhado à Secretaria essa parte do projeto,

providenciou-a, mas no sentido de cons8uir agilidade, a Secretiária utilizou a cópia

impressa do Vereador Deusivan e procedeu a leitura. Concluída a leiturÀ a Vereadora

Aldacéia passa a palavra para a Presidência da Mesa, a qual declarou que, como se trata de

uma sessão extraordinária e, portanto, com um único ponto de pauta, não seria

cronometrado o tempo de fala. No processo de inscrições organizadas pela Secretária, a

presidência passou a palavra para o primeiro inscrito, o Vereador Reginaldo Alves, Lider

do Govemo na Câmara Municipal, que apÍEs€ntou saudações a todos os pres€ntes e os que

assistiam pelas redes sociais , assim como o Sr. Juvenal que se encontra presente no Salão

Nobre, agradecendo a todos. o Sr. Reginaldo procedeu a defesa do projeto, elencando as

reais demandas dos profissi«rnais a s€rem cont'atados nas áreas, acima, especificarlas,

declarando, inclusive, que há Unidades Básica^s de Saúde sem proÍissionais para

atendimento à população, enfatizando a dificil situação vivenciada em função da covlD-

19, destacando a urgôncia da contratação de 02 (dois) médicos, especificamente no Posto

dc Saúde dos Bairros: são Benedito e são vicente; enfermeira para trabalhar no Bairro

São Judas e 02 (dois) técnicos de enfeÍmageÍn para os Bairros São Judas Tadeu e Paraíso'

alémde01(um)odontólogoparaoBairroMãeCristinaeparaPerímetro..Irrigado''.o

vereadorcontinuaseudiscurso,justificandoanecessidadedecontratação,tambem,de

nrrtricionista PaÍa trahalhar com o PNAE - Programa Nacional de Alimentação F'scolar'

que irá começar no dia 05 de abril de 202|. 02 (dois) veteriná,rios. sendo 0l (um) para

cadasfiodereserva,poiséprecisocuidardavigilânciasanitáriaedafiscalizaçãodecame

nos abatedouros, compreendendo a necessidade desses profissionais' Elencou' também' a

necessidade de profissionais da educação porque há vacâncias' em função de falecimento e
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de aposentadorias nos últimos anos, enfm argumentou a necessidade dos profissionais das

áreas previstas no projeto ora tratado. Falou sobre a importância da educação pública,

remetendo a reflexões sobre a educação no quadro local, nacional e em alguns países.. No

que corresponde à Educação, o Senhor Vereador Reginaldo Alves, justifica a contratação

de 2(dois) pedagogos, para atuâÍem na Educação Infantil, em função de vacâncias

existentes e 0l (um) pedagogo para atur na Educação do Campo. Procedida a defesa do

projeto, observando-se a ordem de inscrições coordenadas pela Secretíria da Sessão, a

presidente passa a palawa para o vereador Francisco José (Gordo do Bar), o qual

parabeniza a iniciativa do projeto, a defesa feita e manifestou que a bancada de oposição

na Câmara Municipal não tinha nenhuma objeção para que fosse logo realizado o que esta

previsto no Projeto de Lei 193912021. Em sua fala, o Vereador fez observação em relação

ao valor do salário entre os dois médicos ( ESF e Médico do Trabalho) que apresentam

distanciamentos de valores, mas mesmo assim, se diz satisfeito, considerando a

importância com o Projeto. Por seguinte, o vereador Deusivan Santos menciona o Riacho

do Meio e suas demandas por saúde e por profissionais de que tratam o projeto,

parabenizando o Líder do Govemo pela defesa de Projeto tão necessário para fazer a

gestão do município caminhar. A presidente passa a palawa para a Secretiiria, a vereadora

Aldaceia" a qual em sua fala mencionou, inicialmente, seu compromisso com a defesa da

investidura em caÍgo público aconteça, mediante Concurso Público e que todos ali, na

condição de parlamentares possam garantir essa defesa. Enfatiza, também, que é favorável

ao projeto porque recoúece a sua legitimidade, pois o mesmo trata de contÍatações

profissionais que possÍrm atendeÍ à necessidade de excepcional interesse público e sua

legalidade estri garantida no Art. 37 da Constituição Federal do Brasil. Manifesta, em sua

fal4 que o Processo Seletivo se proceda em observância à impessoalidade, à transparência

e que , em médio prazo, a gestão pública municipal realize Concurso Público, pois o ultimo

realizado oconeu em 2015 e já se venceu. Por isso, hoje, a necessidade de contratação de

professores, porque faleceu a professora Evanilda, aposentaram-se outras, além do fato que

02 (duas) docentes solicitaram exoneração da rede pública municipal, porque convocadas,

mediante aprovação em Concurso Público Estadual, optando para ficar com dois vínculos

na referida rede. Há vacâncias, além de uma realidade em que se observa que a gestão
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anterior não ofertou Educação de Jovens e Adultos e diminuiu a oferta de Educação do

Campo, de forma que a atual gestão precisa garantir essa oferta. A vereadora falou"

também, que na área da saúde, é perceptivel a demanda de contratação porque a cidade estri

sofrendo com a ausência de profissionais em Unidades Básicas de Saúde - UBS, dentre

outros aspectos. Quanto às demais áreas que demandam os profissionais descritos no

anexo do projeto é clara a relação do trabalho desses com a saúde pública, pois se trata de

vigilância saniuAia e de cuidado com a carne nos abatedouros. No Programa Nacional de

Alimortação Escolar - PNAE, havia nuúicionista concursada em 2015, mas a mesma

ingressou na rede estadual de saúde pública, mediante aprovação em Concurso Público.

Em seguida, o Vereador Leka, ao fazer uso da fala, saúda todos os presentes no Salão

Nobre e através do facebook. E, em seguidq parabeniza o Líder do Governo pelas

palawas mencionadas em defesa do projeto, reconhecendo a importância dessas ações para

a população. Parabeniza, também, o Gordo do Bar pelo apoio a um projeto que beneficia a

cidade, mas também a Secretiíria pelas palalras em defesa da educação pública e outras

tireas de que trata o projeto. Declarou estar satisfeito com as palawas. Dando sequência à

ordem de inscrições, a presidente da sessão conceda a palavra à Vereadora Zélia Leite.,

que, inicialmente, saúda todos os vereadores e vereadora novatos aquela Casa Legislativa

e os outros que já exerciam mandatos, parabenizando a atual gestão da Excelentíssima

Prefeita Marianna Almeida pela iniciativa. A Vereadora destaca as dificuldades que

enfrentava, quando gestora da pasta da saúde, no município, de encontrar médicos

disponiveis para contratação nos postos de saúde. Direcionando a palavra para Reginaldo

Alves, sobre a situação do Bairro São Benedito, que o Programa Mais Médicos irá

recontratar os médicos que estavam em exercicio, enfatizando a necessidade dessa

iniciativa e a consideração de prazos. Afirmou que o que for em beneficio do povo, estão

para votar a favor, em prol do povo de Pau dos Ferros, finalizando sua fala com

agradecimentos a todos. A presidente Bolinha passa a palavra para a Secretaria, que se

reinscreveu. A Vereadora manifestou preocupações em relação, também, ao fato de, na

gestão anterior não ter sido gaÍantida a promoção na Carreira do Magistério Público

Municipal, o que vai acarretaÍ muitos desafios a essa gestão, além de os proÍissionais de

saúde do municipio não terem um Plano de Cargo e Carreira Profissional. Com a palawa o
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Sr. José Alves Bento (Galego do Alho) saúda aos novatos e antigos colegas da Casa

legislativa, parabenizando a Prefeita Marianna Almeida e, em nome de sua assessora

Rafaelq saúda todos os firncionrários da Câmara. Por seguinte, destaca sobre sua felicidade

em saber que todos os vereadores irão acatar o Projeto de Lei em pauta, assim como elogia

o Líder do Govemo, o Vereador Reginaldo pela excelente defesa do projeto.. Dando-se

sequência, o vereador Gugu Bessa saúda a todos presentes, funcionários da casa e colegas

da casa, além dos que assistem à sessão pelas redes sociais, bem como parabeniza a gestâo

atual pelo Projeto de Lei 193912021, extemando alegria à população pauferrense porque,

em fevereiro, será contratado um médico cirurgião para o Municipio de Pau dos Ferros,

bem como um anestesísta, tão necessários. Declarou não ter mais nada a tratâr. O

Vereador Reginaldo Alves, que se reinscreveu, fala sobre os desafios que estão em vigor

diante do cargo do Vereador, que orÀ assume e agradece a solidariedade dos colegas em

ensinar. Sem mais nada a declarar, passa a palawa para a Presidente. Ao fazer uso da

palavra, o Vereador Célio saúda todos e parabeniza a gestÀo pelo projeto, mencionando a

importância das falas dos que o antecederam, alegando que tudo que for em beneficio da

população ele estani a favor. Em seguida, o vereador Deusivan agradece pela menção

sobre sua identidade sexual, feita, anteriormente, pelo Vereador Reginaldo Alves quando

falou da diversidade naquela Casa. Por fim, a Secretária menciona que o envio da ata seú

feito aos e-mails institucionais de cada vereador e vereadora, em consonância com o que

dispõe o Art, 70 da Resolução N' 002/2020, a qual dispõe sobre o Regimento Interno da

Câmara Municipal de Pau dos Ferros, RN. A Presidente da sessão, abre, em seguid4 um

espaço paÍa falar sobre a recuperação da saúde do Assessor de Comunicação, Clístenes

Carlos, manifestando felicidade pela sua cura. A vereadora mostrou-se emocionada,

principalmente, porque havia passado por situação semelhante. Em seguida, parabeniza a

todos, tanto os veteranos quanto os novatos. Parabeniza, também, o Vereador Reginaldo

pela veemência em defender o Projeto de Lei 1939/2021. A presidente manifesta exercitar,

no exercicio da presidência daquela Casa, dispondo-se a ensinar e a aprender com todos.

Em seguida, procede a votação do Projeto de Leí 1939/2O21, constatando-se unanimidade

em favor do projeto apreciado e debatido não havendo mais nada a tratar, no momento,

agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Josefa
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Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora/l' Secretária da Mesa Diretora da Câmara

Municipal, lawei a presente ata, mediante assessoÍamento de Gabriela Oliveira, 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.

Pau dos Ferros, 09 de Janeiro de 2021

unes Josefa Aldac liveira

Presidente l" Secretiiri

Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.945/qD1-52
TeleÍone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.9üHXIO - Pau dos FerÍos-RN

Site: www.camara osferros.rn.cov.bÍ I E-mail: contato@camarapaudosÍerros.rn.gov.br


