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Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e oito

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores via reunião virtual (Google Meet) cujo evento

foi coordenado pela Presidente da Mesa Diretora, a Excelentissima Sra. Vereadora Francisca

Itacira Aires Nunes, mediante convocação através de OÍicio Circular no 001/2022, a todos os

vereadores e vereadoras, a l' Se$ão Extraordinária da 2' sessío legislativa da 19'

legislatura, com o objetivo de apreciar duas matérias do Poder Executivo: I . PROJETO DE

LEI: 203412022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que

autoriza o Poder Executivo a contratar, por tempo determinado, para atendeÍ a necessidade

de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso D(, do art.37

da Constituição Federal e drí ouúas providências; 2. PROJETO DE LEI: 2033/2022 de

autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida Nascimento, que autoriza o Poder

Executivo a ratificar sua participação no Consórcio lntermunicipal Multifinaliúrio dos

Municípios do Oeste Potiguar - CIMOP, bem como a adequar sua execução orçamentária ao

novo regimejurídico adotado para Consórcios Públicos , na forma e condições previstas pela

tri Federal n" I1.107/55. A Excelentíssima Sra. Itacira Aires Nunes, Presidente da Casa,

cumprimenta a todos os pÍ€sentes que se encontram de forma virtual através das redes

sociais, e os dernais pÍes€ntes. Em seguida, passou a palavra para Ilustríssima l" Secreüíria

da Mesa Diretora, a Senhora Vereadora Aldaceia Chagas de Oliveira que realizou a

conferÉncia de quó rum, namediada em que do coletivo de I I (onze) vereadoreías, registrou-

se a presença de nove (9), conforme atesta lista de presença constante nesta ata, declarando,

portanto, existência de quórum. Estavam prresentes os seguintes vereadores: l. Francisca

Itacira Aires Nunes (Bolinha); 2. Francisco Augusto de Queiroz (Xixico) 3. Francisco José

Femandes de Aquino (Gordo do Bar) 4. Francisco Gutemberg Bessa de Assis (Gugu Bessa)

5. Deusivan dos Santos Naário 6. José Alves Bento (Galego do Alho); 7. Josefa Aldaceia
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Chagas de Oliveira; 8. Reginaldo Alves da Silva 9. Zélia Maria Leite. Os Vereadores

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

Farmácia); justificaram suas ausências. Havendo existência de quórum suficiente, a

Presidente da Casa declarou aberta a sessão. Continuando, a llustríssima l'Secreúria fez a

leitura da ordem do dia. Em seguida, leu a ementa e justificativa da seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 203312022 de autoria da Excelentíssima Prefeita Marianna Almeida

Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio

Intermunicipal Multifinaliuário dos Municípios do Oeste Potiguar - CIMOP, bern como a

adequar sua execução orçamentiíria ao novo regime jurídico adotado para Consórcios

Públicos, na forma e condições previstas pela Lei Federal nol 1.107/55. O Líder do Govemo,

o Vereador Reginaldo Alves, explicou que o referido projeto já foi aprovado pela Câmara

Municipal para se adequar à lri Federal ern quesülo. Parabenizou os municípios que

aderiram ao consórcio para a Policlínica, juntamente com o Govemo do Estado. Ressaltou

que o Estado vai entrar com uma cota de quarenta por cento no investimento e o restante vai

ser dividido entre os municípios envolvidos. Destacou sobre a importância da Policlínica

para a região do Alto Oeste. O Vereador Francisco Augusto (Xixico) disse que o projeto é

tão importante que nem necessitava ser discutido, pois todos os vereadores já tem

conhecimento do que se trata, assim como os benefícios acerca deste. A Vereadora Aldaceia

Oliveira elencou que no começo do mandato, realizou uma audiência pública sobre Políticas

de Desenvolvimento Territorial e o consórcio para a Policlínica é de naÍurezz fundamental.

Pediu para a gestão pública refletir sobÍe o Centro de Especialidades Médicas diante da

Policlínica a ser instalada em Pau dos Ferros. O Projeto de Lei 20f3/2022 foi colocado para

votação e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, a

l" Secretiária leu a ementa, oficio e justificativas da seguinte matéria: PROJETO DE LEI:

203412022 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 X, do art.37

da Constituição Federal e dá outras providências. O Líder do Govemo, o Vereador Reginaldo

Alves, fez a defesa do referido projeto, explicando que está havendo um momento atípico

2



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

em virtude da COVID-I9 e se faz necesúria a contratação de mais profissionais. O Vereador

Francisco Augusto (Xixico) disse que o projeto já foi discutido e votado em outros

momentos, sendo apenas um complemento para que não fique neúuma unidade de saúde

sem médico. A Vereadora Zélia Leite parabenizou a gestilo por estar preocupada com a

questão dos médicos, pois agora todos sabern como é dificil administrar, principalmente

quando é área da saúde. Acrescentou que passou muito tempo realizando vários processos

seletivos, mandando para a Câmara Municipal aprovar. Explicou também que o município

não poder aumentar muito o valor a ser pago para os médicos, pois Pau dos Ferros contém

doze unidades de saúde que quando comparada com outros municípios possui muito mais. A

Vereadora Aldaceia Oliveira enfatizou que defende a regionalização do curso de medicinq

nos interiores e com foco humanizador, mas a questilo de medicos na saúde do município é

pÍEocupante, tendo em vista o valor que é pago e o país clama por saúde. O PROJETO DE

LEI:2034/2022 foi colocado para votagão e foi apÍovado por unanimidade. A Presidente da

Casq Itacira Aires (Bolinha) encerrou a I'sessão extraordinária do ano de dois mil e vinte e

dois, e para constar, eu, Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira, Vereadora,/ I " Secretriria da Mesa

Diretora da Câmara Municipal, lavrei a pÍes€nte ata, mediante assessoÍamento de Gabriela

Oliveira Lima, na condição de Assistente da Mesa, que vai assinada por mim e pelos(as)

demais vereadores e vereadoras prosentes, mediante lista de presença dos vereadores e

vereadoras, constante no Livro de Registm de Presença das Sessões dessa Casa Legislativa.

Pau dos Ferros, l8 dejaneiro de 2O22.

Franc tsca tac lra Aires Nunes Josefa Al Chagas de Olive

Presidente
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